
Emulsja do pielęgnacji rąk i ciała bez
zawartości barwników

esemtan® skin lotion

Zalety
nawilża i odżywia skórę

szybko się wchłania

emulsja typu olej w wodzie

nie zawiera barwników

z wartością olejku jojoba i wosku pszczelego

dermatologicznie przebadany

Obszary zastosowania
Esemtan® skin lotion jest przeznaczony do pielegnacji skóry
normalnej. Może być również stosowany do pielęgnacji
całego ciała.

Własciwości produktu
Esemtan® skin lotion  zawiera olejek jojoba, znany z
utrzymywania naturalnego płaszcza hydrolipidowego  skóry
poprzez regulację natłuszczenia oraz nawilżenia skóry.
Wosk pszczeli jest znany z  zawartości silnie odżywczych
substancji oraz działania natłuszczającego, ochronnego i
zapobiegającego wysuszaniu skóry.  Szybkie wchłanianie
emulsji pielęgnującej  eliminuje powstawanie na powierzchni
skóry tłustej powłoki.

Wskazówki dotyczące stosowania
Esemtan® skin lotion przeznaczony jest do codziennej
pielęgnacji rąk i ciała.
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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
Skład produktu kosmetycznego:
Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl
Ethylhexanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Stearic Acid,
Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Cera Alba, Allantoin,
Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Parfum, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma emulsja

Gęstość ok.   0,98 g/cm3 /   20 °C

Kolor biały

pH ok.   5 /   20 °C

Tarcie, dynamiczne ok.   700 mPa*s /   20 °C /  Metoda :  DIN 53019

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Ewentualne wystąpienie oddzielenia składników jest w pełni
odwracalne poprzez wstrząśnięcie i nie ma wpływu na jakość
produktu. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie stosować po upływie terminu
ważności.
Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

esemtan skin lotion 150 ml FL 30/Karton 70000897

esemtan skin lotion 500 ml FL 20/Karton 70000898

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 2268726


