
Descriere produs:

Loțiune protectoare pentru piele cu acțiune rapidă. Fără silicon, fără săpun, fără
colorant precum și fără parabeni și neutră pe piele. Caracteristici deosebite de
îngrijire. Lasă o peliculă de protecție eficientă pe piele care protejează la
purtarea mănușilor. Testat dermatologic. Împiedică iritarea pielii și protejează
mâinile crăpate.

Unitate de ambalare:

6 x 750 ml Cod art. 4110710005

valoare PH:

Neutru

Folosire/Domenii de utilizare:

Indicat în special pentru toate zonele de lucru, ca de ex. sănătate şi îngrijire,
industrie, precum şi gastronomie şi industria hotelieră.

Dozare:

Loţiunea pentru protecţia mâinilor se aplică cu ajutorul dispenserului XIBU XL
senseFLUID pe spatele mâinilor curăţate şi uscate. Masaţi loţiunea cu atenţie
pe suprafaţa mâinii. Repetaţi aplicarea după intervale lungi de lucru sau după
un contact intens cu apa. Setarea recomandată a dispenserului XIBU XL
senseFLUID pentru cantitatea de cremă: setting 1.

Instrucțiuni de siguranță:

Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile referitoare la produs.
Respectaţi planul pentru protecţia pielii.

Depozitare:

Unitatea pentru umplere se depozitează închisă la temperatura camerei.

Denumire produs: handPROTECT PURE
Domeniu produs: IGIENĂ baie
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Recomandare produs:

Poate fi utilizat cu dispenserul LUNA handPROTECT, precum şi cu dispenserul
XIBU XL senseFLUID. Linia XIBU XL sensFLUID de la HAGLEITNER
garantează curăţare optimă şi protecţie pentru mâinile dumneavoastră. În
funcţie de tipul de murdărie şi domeniu de utilizare, vă stau la dispoziţie pentru
curăţare creamSOAP PREMIUM, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR şi
abrasivPOWER, pentru îngrijirea pielii handCREAM PURE, precum şi pentru
dezinfectare sepDES GEL.

palet EPAL:

85 baxuri
unitate de vanzare:

cutie
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