
Balsam do regeneracji suchej skóry

sensiva® dry skin balm
balsam do suchej skóry

Zalety
emulsja typu w/o (woda w oleju),

zawiera masło shea i wit. E

zawiera glicerynę która utrzymuje odpowiednie nawilżenie
skóry,
szybko wchłania się przez skórę,

sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej,

nie osłabia efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry,

zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry,

pH naturalne dla skóry,

nie zawiera barwników,

dermatologicznie przebadany,

nie zawiera parabenów

Obszary zastosowania
sensiva® dry skin balm - balsam do suchej skóry jest
przeznczona do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej
skóry rąk. Skutecznie nawilża skórę oraz reguluje poziom
lipidów skóry. sensiva® dry skin balm - balsam do suchej skóry
może być również stosowana do pielęgnacji całego ciała.
Produkt nie osłabia efektu działania środków do dezynfekcji
rąk.

Wskazówki dotyczące stosowania
sensiva® dry skin balm - balsam do suchej skóry należy
wcierać niewielkimi porcjami w skórę w zależności od
potrzeb, kilka razy dziennie.



sensiva® dry skin balm
balsam do suchej skóry
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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: Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric
Triglyceride, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate,
Polyglyceryl-3 Diisostearate, Butyrospermum Parkii Butter,
Zinc Stearate, Magnesium Sulfate, Tocopherol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma emulsja

Gęstość ok.   0,98 g/cm3 /   20 °C

Kolor biały

pH Nie dotyczy

Tarcie, dynamiczne ok.   3.200 mPa*s /   20 °C /  Metoda :  DIN 53019

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Ewentualne
wystąpienie odzdzielenia składników jest w pełni odwracalne
poprzez wstrząśnięcie i nie ma wpływu na jakość produktu.
Termin ważności: 24 miesiące.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Sensiva dry skin balm 150 ml FL 30/Karton 141620

Sensiva dry skin balm 500 ml FL 20/Karton 141621

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 1966622


