Takojšnja in dolgotrajna nega za zelo obremenjene roke

Opis izdelka
SAMTAMED je krema za roke (emulzija olja in vode, O/W) za takojšnjo in dolgotrajno nego
zelo obremenjenih dlani. Inovativna formula SAMTAMED je kombinacija dobro združljivih
sestavin z visokim deležem glicerina in naravnega ATP ter dragocenih izvlečkov papaje. Te
sestavine učinkovito pomirjajo pordelo in utrujeno kožo. Z izdatno vlažnostjo bo koža dalj
časa zaščitena pred izsušitvijo, hkrati pa bo okrepljena in negovana.

Tehnična informacija
Karton vsebuje 12 tub (200 ml)
Karton vsebuje 6 plastenk
V10 (1.000 ml)

Področja uporabe
Krema za nego rok SAMTAMED se uporablja vsepovsod, kjer poklicno močno
obremenjena koža potrebuje hitro vpojno in blagodejno nego. Krema daje hrapavi in
krhki koži izdatno vlažnost, pomaga pri regeneraciji obremenjenih dlani in ščiti pred vplivi
okolice. Uporablja se v vseh področjih poklicnega življenja.
št. izdelka: 00583
št. izdelka: 50157

Pribor
DR.SCHNELL zidni dozirnik V10
za 1.000 ml plastenko SAMTAMED št. izdelka: 80044

Lastnosti izdelka
• Močna nega in pomirjanje kože
• Dermatološko preskušena
• Brez parabenov
• Hitro vpojna, ne pušča maščobnega filma
• Visoko sprejeta med uporabniki
• Z učinkom regeneracije
• Z vlažilnim kompleksom ATP-papaja-glicerin
• Praktična 100 ml tuba, majhna, priročna in izdatna
Podatki o izdelku
• Videz: bela krema
• pH-nevtralna 5,5
Priporočilo za uporabo
SAMTAMED (pribl. 1 ml) skrbno vtrite v kožo (tudi med prsti in ob nohtih) in počakajte, da
koža kremo vpije. SAMTAMED nanesite po delu na očiščeno kožo.
Produktsicherheit und Lagerhinweise
Za SAMTAMED velja uredba o kozmetiki ES
Krema SAMTAMED je v zaprti ovojnini pri sobni temperaturi uporabna najmanj 30
mesecev. Po odpiranju ovojnine je krema uporabna še 12 mesecev.
Sredstva za zaščito kože so sestavni del osebne zaščitne opreme (OZO).

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším
poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich
žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v
bezpečnostnom liste. SI 0219
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