
Sterisol Soft
Skin Creme
Preparat w postaci kremu
do pielęgnacji skóry rąk.

∙ formuła kremu zapewnia długotrwały efekt pielęgnacji

∙ posiada substancje nawilżające, w tym emolienty i humektant

∙ bez konserwantów, barwników i substancji bakteriostatycznych
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Sterisol Soft
Skin Creme
Preparat w postaci kremu do pielęgnacji skóry rąk.

SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Canola Oil, Glycerin, C14-22 Alcohols, 
Isopropyl Isostearate, 
Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Alcohol, 
C12-20 Alkyl Glucoside, Caprylyl Glycol, 
Acacia Senegal Gum, Isopropyl Myristate, 
Xantham Gum, Dipropylene Glycol, 
Glyceryl Caprylate, Parfum, Citric Acid.

OPAKOWANIA

Sterisol Soft Skin Creme: worek – 375 ml
(System Ecoline)
Sterisol Soft Skin Creme: worek – 700 ml
(System Sterisol)

Wyposażenie dodatkowe:

∙ Dozownik Systemu Sterisol z plastikowym
 ramieniem dozującym

∙ Dozownik Systemu Sterisol z metalowym 
 ramieniem dozującym

∙ Dozownik Systemu Sterisol automatyczny

∙ Dozownik Systemu Ecoline

PODSTAWOWE CECHY

∙ emulsja typu woda w oleju
∙ neutralne dla skóry pH
∙ przebadany dermatologicznie
∙ brak substancji konserwujących, barwiących i bakteriostatycznych
∙ zawiera humektant, który ułatwia wchłanianie składników
 i utrzymanie prawidłowego nawodnienia skóry
∙ w składzie są obecne emolienty, które tworzą warstwę okluzyjną
 chroniącą przed utratą wody
∙ produkowany w aseptycznych warunkach ze składników najwyższej
 jakości i czystości mikrobiologicznej
∙ konfekcjonowany w worki Systemu Sterisol i Ecoline

INSTRUKCJA UŻYCIA

Pielęgnacja skóry rąk
∙ Na dłoń nanieść jedną dozę kremu. 
∙ Dokładnie rozprowadzić po skórze i pozostawić 
 do całkowitego wchłonięcia.
∙ Stosować systematycznie przed każdą dłuższą przerwą w pracy.

Pielęgnacja innych partii ciała
∙ Na dłoń nanieść odpowiednią dozę kremu.
∙ Dokładnie rozprowadzić po powierzchni skóry i pozostawić
 do całkowitego wchłonięcia.
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