
Opycare
Uniwersalny lotion pielęgnacyjny dla wszystkich typów skóry

Wysokiej jakości lepki lotion do pielęgnacji rąk
Łatwe rozprowadzanie i szybkie wchłanianie
Optymalny efekt pielęgnacyjny
Nie zawiera silikonów
Całkowite wchłanianie lotionu bez uciążliwych powłok tłuszczowych na
skórze
Zapobieganie zawodowym chorobom skóry
Naturalny płaszcz kwasowy skóry zostaje zachowany
Przetestowany dermatologicznie
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry
Wspomagana jest naturalna regeneracja skóry
Do stosowania w dozownikach ściennych w temperaturze otoczenia 5–
35°C

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

Sposób użycia
Przed użyciem kremu pielęgnacyjnego należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

Dozowniki i opakowania:
W przypadku miękkiej butelki z PE należy zdjąć plastikową nakrętkę z jednostki dozownika, nie odkręcać jej. Włożyć
pojemnik do dozownika ManoDos-soft z jednostką dozującą w dół, przesunąć go całkowicie do tyłu i zamknąć dozownik.
Przy pierwszym uruchomieniu dźwigni dozownika, jednostka dozownika zatrzaskuje się w dozowniku z wyraźnym,
słyszalnym kliknięciem i jest gotowa do użycia. Każda ekologiczna butelka z miękkiego PE jest dostarczana z nową
jednostką dozującą. Dzięki temu nie ma konieczności cyklicznego czyszczenia i konserwacji jednostki dozownika.
W przypadku dozowników wielokrotnego napełniania odpowiednich dla produktów lepkich, należy napełnić produktem
pojemnik zapasowy. Unikać zmieszania z innymi produktami. Przynajmniej dwa razy w roku całkowicie opróżnić dozownik
i dokładnie umyć ciepłą wodą.
Pielęgnacja rąk:
Nałożyć na ręce 0,3–0,8 ml produktu i dokładnie go wetrzeć. Szczególną uwagę zwracać na łożyska paznokci, paznokcie
i przerwy między palcami. Nasmarować również inne obszary skóry narażone na obciążenia. W celu zapewnienia
odpowiedniej pielęgnacji, ręce należy odpowiednio nakremować po każdym myciu, zwłaszcza po pracy i po każdej
przerwie. Zużycie: 0,3‒0,8 ml/sposób użycia.
 
Szczegółową, nadającą się do wydrukowania instrukcję stosowania kremów/lotionów można znaleźć na stronie
www.kiehl-group.com. Do czyszczenia rąk zalecamy produkty z „serii marina KC”.

Wskazówki
Produkt zawiera surowce odnawialne. Do stosowania w dozownikach ściennych w temperaturze otoczenia 5–35°C. Opakowania mogą być poddane
recyklingowi w zależności od rodzaju.
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j47410a 6/1 L butelki miękkie (karton) 90
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Uniwersalny lotion pielęgnacyjny dla wszystkich typów skóry

Skład produktu
INCI (Aqua, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Palmitic Acid, Peg-100 Stearate, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol,
Mel, Sorbitol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Bisabolol, Isododecane,
Lactic Acid, Parfum, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Linalool, Geraniol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Anise Alcohol).
wartość pH (koncentratu) : ok. 5,5
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