Bogaty w składniki pielęgnacyjne krem z witaminą E
i gliceryną
Opis produktu
SAMTASAN to szybko wchłaniający się, bezsilikonowy krem pielęgnacyjny (emulsja wodno-olejowa, O/W) do cery suchej i zestresowanej, zawierający szczególnie cenne substancje pielęgnacyjne i naturalne czynniki ochrony skóry, które chronią ją przed wysuszeniem.
Dzięki zawartości gliceryny i witaminy E, SamtaSan zapewnia intensywne nawilżenie,
odżywia i wygładza dłonie. SAMTASAN jest doskonale dostosowany do potrzeb zniszczonej pracą, wysuszonej i popękanej skóry; zawiera cenne uzupełniające i pielęgnujące skórę
składniki aktywne, które w trwały sposób równoważą codzienną utratę wilgoci i lipidów
skórnych. Jest bogaty i szybko się wchłania bez konieczności dodatkowego natłuszczenia.

Informacje techniczne
Karton 10 butelek Euro á 500 ml		
Karton 10 butelek V10 á 500 ml		
Karton: 10 butelek Euro á 1000 ml		
Karton 10 butelek V10 á 1000 ml		
Karton zawiera 6 dozowników
po 2000 ml
Wyposażenie
Dozownik (pompka ręczna)
do butelek SAMTASAN o poj. 500 ml
Eurodozownik ścienny DR.SCHNELL
do butelek SAMTASAN o poj. 500 ml
Eurodozownik ścienny DR.SCHNELL
do butelek SAMTASAN o poj. 1000 ml
Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10
do butelek SAMTASAN o poj. 1000 ml
Dozownik ścienny DR.SCHNELL
do butelek SAMTASAN o poj. 2000 ml

nr art. 00246
nr art. 00739
nr art. 00392
nr art. 00245
nr art. 00390

nr art. 94787
nr art. 80058
nr art. 80054
nr art. 80044
nr art. 80071

Obszary stosowania
Krem do pielęgnacji skóry SAMTASAN jest stosowany wszędzie tam, gdzie profesjonalnie
obciążona skóra wymaga wyważonej i bogatej pielęgnacji. Jest on stosowany we wszystkich profesjonalnych obszarach, takich jak domy opieki i domy opieki dla osób starszych,
kliniki, przemysł, handel żywnością, kwiaciarnie, hotele, restauracje, fryzjerstwo, itp.
Właściwości produktu
• Pielęgnuje suchą skórę
• Testowany dermatologicznie
• Nawilża i szybko się wchłania
• Wysoki poziom akceptacji u użytkowników
• Subtelny zapach
• Wspiera naturalny proces regeneracji
• Utrzymuje jędrność i odporność skóry
• Praktyczna butelka o poj. 500 ml, z zamknięciem z klapką, jako opakowanie
jednorazowe, może być stosowana w eurodozowniku o pojemności 500 ml, z pompką 		
ręczną
• Ekologiczny dozownik o poj. 1000 ml, zapewniający ekonomiczność w profesjonalnej 		
pielęgnacji skóry
• Higieniczne, łatwe i wolne od szkodliwych zarodników dozowanie za pomocą
Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10 o poj. 1000 ml
• Higieniczne, łatwe i wolne od szkodliwych zarodników dozowanie za pomocą
dozownika ściennego DR.SCHNELL o poj. 2000 ml
• Nie zawiera silikonu
Dane produktu
• Wygląd: biały krem
• Odczyn pH neutralny dla skóry: 5,5
Zalecenia dotyczące stosowania
Starannie wmasować SAMTASAN (ok. 1 ml) w dłonie (również między palcami i u nasady paznokci) i pozostawić do wchłonięcia. SAMTASAN należy stosować na oczyszczoną
skórę po pracy i nadaje się również do pielęgnacji twarzy.
Bezpieczeństwo produktu i wskazówki nt. przechowywania
SAMTASAN podlega rozporządzeniu UE w sprawie kosmetyków.
SAMTASAN przechowywany w zamkniętych opakowaniach,w temperaturze pokojowej
zachowuje trwałość przez co najmniej 30 miesięcy. Po otwarciu SAMTASAN zachowuje
trwałość jeszcze przez 12 miesięcy.
Środki ochrony skóry stanowią część indywidualnych środków ochrony w ramach BHP.

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych
przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat
produktu zawarte są w karcie charakterystyki. PL 0419
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