
Balsam do regeneracji skóry rąk.

balmea®

Skin Care delikatny balsam do rąk

Zalety
zawiera parafinum liquidum, która jest stosowana do
wytwarzania kremów dla dzieci
nie zawiera barwników

emulsja typu olej w wodzie

do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry

idealny do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji
szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki

łatwe dozowanie za pomocą fabrycznie zamontowanej pompki

wzbogacony oliwą z oliwek

Obszary zastosowania
Skład balsamu sprawia, że nadaje się do stosowania nie tylko
w służbie zdrowia, ale wszędzie tam gdzie potrzebna jest
szybka regenracja skóry rąk. Balmea emulsja jest przeznczona
do pielegnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk.
Skutecznie nawilża i pielęgnuje skórę po częstym myciu i
dezynfekcji rąk.

Wskazówki dotyczące stosowania
Balsam Balmea należy wcierać niewielkimi porcjami w skórę w
zależności od potrzeb, kilka razy dziennie.
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Dystrybutor: Osoba odpowiedzialna:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon (22) 11 60 700
Telefax (22) 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o, Lidická 445, 735
81 Bohumín, Republika Czeska,
www.schulke.czSchulke & 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
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum,
Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Glyceryl Stearate, Glycerin,
Olive Oil Glycereth-8-Esters, Panthenol, Carbomer,
Triethanolamine, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic Acid,
Dehydroacetic Acid.

Wskazówki szczególne
Okres ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Balmea Balm nw 500 ml FL 20/Karton 70000941

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 2160698


