
Natłuszczający olejek do kąpieli.

esemtan® bath oil
olejek do kąpieli

Zalety
utrzymuje miękkość i elastyczność skóry,

jednocześnie pielęgnuje i czyści skórę,

zawiera naturalny olej sojowy,

łagodzi podrażnienia,

chroni skórę przed utratą wilgotności

Obszary zastosowania
esemtan® - pielęgnujący olejek do kąpieli przeznaczony
do pielęgnacji skóry wrażliwej, delikatnej i suchej, podczas
mycia i kąpieli, w tym skóry starczej skłonnej do podrażnień.
Preparat ten wspomaga czyszczenie skóry utrzymując jej
miękkość i elastyczność oraz prawidłową wilgotność podczas
mycia i kąpieli.

Wskazówki dotyczące stosowania
Nalać do wody olejku pielęgnacyjnego (co najmniej 20 ml na
100 l wody) i wymieszać. W przypadku oczekiwania większego
natłuszczenia skóry, należy do kąpieli dodać odpowiednio
więcej preparatu. W celu zachowania na skórze warstwy
pielęgnacyjnej i natłuszczającej, nie powinno się po kąpieli
płukać ciała pod prysznicem ani też silnie wycierać ręcznikiem.
Zalecana temperatura kąpieli 32-38°C w czasie 10-15 minut.
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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

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0)  40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schulke & 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: Glycine Soja (Soybean) Oil, PEG-40 Sorbitan
Peroleate, Sorbeth-40 Hexaoleate, Parfum, Tocopherol,
Benzyl Salicylate, Citral, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboaldehyde, Limonene, Linalool

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   0,93 g/cm3 /   20  °C

Kolor żółty

pH Nie dotyczy

Temperatura zapłonu > 100  °C /  Metoda :  ISO 2719

Wskazówki szczególne
Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować u
dzieci.
Termin ważności: 2,5 roku.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

ESEMTAN BATH OIL 500ml FL 20/Karton 126803

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 1064705


