Opycare
Uniwersalny lotion pielęgnacyjny do wszystkich
typów skóry

Właściwości
Wysokojakościowy gęsty lotion do pielęgnacji skóry, łatwy do rozprowadzania i szybko wchłaniający
się. Dobór odpowiednich emolientów i specjalnych substancji pielęgnacyjnych zapewnia optymalny
efekt pielęgnacyjny skóry. Dzięki formule wolnej od silikonu krem dobrze się wchłania i nie pozostawia
na skórze tłustego filmu. Wolny od substancji zapachowych i emulgatorów. Specjalne substancje
pielęgnacyjne wyciszają skórę, łagodzą podrażnienia i zapobiegają zawodowym chorobom skórnym.
Wartość pH kremu pozostawia nienaruszonym naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry i wspiera jej naturalną
regenerację. Regularne stosowanie lotionu chroni skórę przed szorstkością i pękaniem a tym samym
zapobiega skutecznie chorobom skórnym. Przeznaczony do częstego stosowania. Niezwykle oszczędny
w użyciu. Przeznaczony do wszystkich typów skóry. Przebadany dermatologicznie. Produkt zawiera
surowce odnawialne, jest dobrze biodegradowalny. Nadaje się do zastosowania w dozownikach ściennych
w temperaturze otoczenia od 5 do 35 ˚C. Opakowania nadają się do recyclingu tworzyw jednego rodzaju.

Skład (INCI)
Aqua, Isopropyl Palmitate, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Urea, Panthenol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Sorbitol, Phenoxyethanol, Acrylates / C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Carbomer, Disodium EDTA, Methylisothiazolinone.
pH-Wert ( koncentratu): ok. 5,5

Obszar zastosowania
Do pielęgnacji wszystkich typów skóry np. w domach opieki, szpitalach, zakładach przetwórstwa
spożywczego, kuchniach, szkołach, przedszkolach, warsztatach itp.

Sposób użycia

Mycie,
dezynfekcja i
pielęgnacja
rąk
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W dozownikach do wielokrotnego napełniania i przeznaczonych do produktów
o lepkiej konsystencji:
Dozownik napełnić produktem Opycare. Unikać mieszania z innymi produktami.
Dozownik przynajmniej 2 razy w roku całkowicie opróżnić i wyczyścić gruntownie ciepłą
wodą. Przed zastosowaniem lotionu pielęgnacyjnego należy dokładnie umyć i wysuszyć
ręce. 0,3-0,8 ml Opycare nanieść na ręce i dobrze nakremować. Zwrócić szczególną uwagę
na łożysko paznokcia, miejsca pod paznokciami i przestrzenie pomiędzy palcami.
Nakremować także inne obszary skóry szczególnie obciążone. Aby pielęgnacja była
wystarczająca należy dobrze nakremować ręce po każdym myciu, a zawłaszcza po
wykonaniu pracy i podczas każdej przerwy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania kremu/ lotionu do wydruku na: www.kiehl-group.com.
Przed użyciem lotionu pielęgnującego zalecamy mycie rąk produktami z serii "Marina KC".
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Zużycie
0,3 – 0,8 ml na 1 użycie

Opakowanie
18 x 150 ml Butelek w kartonie
6 x 1 L Butelka miękka w kartonie
Dozownik ManoDos-soft

Art.-Nr. j 47 41 91
Art.-Nr. j 47 41 0a
Art.-Nr. z 54 41 20

Chronić przed mrozem!

www.kiehl-group.com
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W 1 L miękkiej butelce PE:
Plastikową nakrętkę zdjąć z jednostki dozującej, nie odkręcać. Kanister razem z jednostką
dozującą wstawić do dozownika ManoDos-soft otworem w dół, przesunąć całkowicie do
tyłu i zamknąć dozownik. Podczas pierwszego uruchomienia przycisku dozownika następuje
wyraźne kliknięcie jednostki dozującej w dozowniku, co oznacza jej gotowość. Każda przyjazna
dla środowiska naturalnego 1 L miękka butelka PE jest dostarczana z nową jednostką
dozującą, przez co staje się zbędne periodyczne czyszczenie i konserwacja dozownika.

