
HIGIENA RĄK

  Bez syntetycznych środków myjących - 
zawiera mydło kokosowe
  Przebadana dermatologicznie
  Zawiera składniki nawilżające

Forlan® jest delikatną emulsją myjącą na 
bazie naturalnego mydła. 
Dzięki zawartości intensywnie 
natłuszczających i nawilżających 
składników pielęgnujących zapewnia 
skuteczną ochronę przed wysychaniem  
i spękaniem skóry.

Forlan®

DELIKATNA EMULSJA MYJĄCA
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HIGIENA RĄK

Dlaczego Forlan?

Forlan jest doskonałym produktem do łagodnego 
mycia rąk, nawet w przypadku częstego mycia  
i dezynfekcji rąk. Zawiera naturalne mydło  
i składniki nawilżające, które zapewniają wysoki 
stopień tolerancji przez skórę.

To kombinacja aktywnie myjących substancji na 
bazie mydła kokosowego i naturalnych kwasów 
tłuszczowych, które są delikatne dla skóry,  
z dodatkiem składników nawilżających  
i pielęgnujących skórę.

Produkt przetestowany dermatologicznie 
– zapewnia wyjątkową tolerancję, również 
z preparatami do dezynfekcji rąk.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

   Delikatnie myje utrzymując gładką 
i elastyczną skórę.

   Rekomendowany w przypadkach 
nietolerancji na syntetyczne tenzydy myjące.

   Niewielkie ryzyko wystąpienia alergii.
   Może być stosowane do wszystkich 

rodzajów skóry.
   Zapewnia ochronę przed wysychaniem 

i spękaniem skóry.
   Gwarantuje doskonałą tolerancję, również 

z preparatami do dezynfekcji rąk.

ZASTOSOWANIE

 W szpitalach, przychodniach, gabinetach 
lekarskich, kosmetycznym, domach opieki 
społecznej.
Dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów.
Dla osób z nadwrażliwością na syntetyczne 
środki powierzchniowo-czynne, ponieważ 
Forlan zawiera naturalne kwasy tłuszczowe 
i jest wolny od syntetycznych tenzydów.

W CELU ŁATWEGO I HIGIENICZNEGO 
DOZOWANIA ZALECAMY 
STOSOWANIE DOZOWNIKÓW

Dermados z wkładem  10000004  
plastikowym
Dermados z wkładem  10029719  
ze stali nierdzewnej
Żółte wymienne ramię  10026607  
do Dermados

DELIKATNA 
EMULSJA 
MYJĄCA

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do łagodnego mycia rąk w przypadku 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 
Także do częstego mycia rąk.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Forlan® nanieść na dłonie, dodać niewielką 
ilość wody do spienienia, rozprowadzić  
i następnie spłukać.

SKŁAD WG INCI

Aqua, Potassium Cocoate, Cocamide 
MEA, Glycerin, Glycol Distearate, Sodium 
Chloride, Phenoxyethanol, Parfum,  
CI 15985, CI 47005.

EUROPEJSKA 
NOTYFIKACJA PRODUKTÓW 
KOSMETYCZNYCH

CPNP Ref.: 1365978 (Forlan)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

JEDNOSTKOWE HANDLOWE SYMBOL

Butelka 500 ml 24 szt. 3014140

Butelka 1 l 12 szt. 3014150

Kanister 6 l 1 szt. 3014160

Forlan®


