
Emulsja myjąca do rąk, ciała i włosów

ANTIBAC mydło do rąk

Zalety
bez zawartości mydła

nie zawiera barwników i substancji zapachowych

nie zawiera parabenów

neutralne pH dla skóry

zawiera składnik o właściwościach nawilżających

Obszary zastosowania
Antibac mydło do rąk zostało opracowane do mycia rąk, ciała
i włosów:
• wszystkich rodzajów skóry,
• przed higieniczną dezynfekcją rąk,
• przed chirurgiczną dezynfekcją rąk,
• ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem lub do kąpieli

całego ciała,
• mycia w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do

usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego
chorobą,

• łagodnego mycia ciała i włosów

Własciwości produktu
Dobrze tolerowany przez skórę preparat do mycia na bazie
syntetycznych środków powierzchniowo czynnych, o
neutralnym pH 5 dla skóry. Idealny dla skóry wymagającej
częstego mycia. Zawiera składnik nawilżający.

Wskazówki dotyczące stosowania
• Przy myciu przed dezynfekcją rąk około 2-3 ml antibac mydła
do rąk nanieść na ręce, wytworzyć pod wodą pianę, umyć
ręce, spłukać wodą i dokładnie osuszyć. W przypadku bardzo
silnego zabrudzenia czynność należy powtórzyć
• Do mycia ciała nanieść preparat na wilgotną gąbkę lub
ściereczkę, natrzeć odpowiednie partie ciała i zmyć wodą.

• Do kąpieli całego ciała użyć co najmniej 20 ml preparatu na
100l wody.
• Do kąpieli pod prysznicem lub mycia włosów stosować tak
jak inne przeznaczone do tego celu szampony i płyny.
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Dystrybutor Osoba odpowiedzialna
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Antibac AS
PO Boks 1031371
Asker NorwegiaSchulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie

produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulphate, Sodium Chloride,
Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glutamate,
Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Citric Acid

Wskazówki szczególne
Nie stosować po terminie ważności.
Termin ważności: 30 miesięcy.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

ANTIBAC mydło do rąk 700 ml WR 1/Karton 319112

Antibac mydło do rąk 700 ml BB 1/Karton 70001750


