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NOWOŚĆ

Sterisol Sense
Liquid Soap 

∙ zawiera wyjątkowo łagodne składniki myjące

∙ przebadany dermatologicznie oraz alergologicznie

∙ posiada substancje nawilżające, w tym humektant

Preparat myjący w postaci emulsji 
do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.

Kosmetyk – wpis do CPNP
nr 3719328



NOWOŚĆ

Preparat myjący w postaci emulsji do higienicznego 
i chirurgicznego mycia rąk.

PODSTAWOWE CECHY

∙ delikatna emulsja o neutralnym dla skóry pH

∙ przebadany dermatologicznie oraz alergologicznie 
 – posiada certy�kat Allergy Certi�ed

∙ brak substancji konserwujących, barwiących i bakteriostatycznych

∙ dodatek substancji nawilżających, w tym humektantu chroni skórę 
 rąk przed wysuszeniem

∙ dedykowany również do mycia ciała

∙ preparat certy�kowany Nordic Swan, tzn. Nordycką Etykietą 
 Ekologiczną, ponieważ jest przyjazny dla środowiska na etapie 
 produkcji, użytkowania oraz utylizacji

∙ produkowany w aseptycznych warunkach ze składników najwyższej
 jakości i czystości mikrobiologicznej

∙ konfekcjonowany w worki Systemu Sterisol 

INSTRUKCJA UŻYCIA

∙ Zwilżyć ręce letnią, bieżącą wodą

∙ Higieniczne mycie rąk: nanieść 1 dozę preparatu myjącego, 
 dokładnie rozprowadzić po skórze rąk; myć dokładnie 
 nie krócej niż 30 s; następnie spłukać pod bieżącą wodą 
 i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

∙ Chirurgiczne mycie rąk i przedramion: nanieść co najmniej 
 2 dozy preparatu myjącego, dokładnie rozprowadzić 
 po skórze rąk i przedramion aż do łokci; myć dokładnie 
 nie krócej niż 3 min; następnie spłukać pod bieżącą wodą 
 i osuszyć jednorazowym ręcznikiem

Produkt dostępny w wersji zapachowej i bezzapachowej.

 

SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-4 Rapeseedamide, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Citric Acid, Octadecyl
di-t-butyl-4-hydrohydrocinnamate. 

OPAKOWANIA

Sterisol Sense Liquid Soap: worek – 700 ml

WYTWÓRCA: 

Sterisol AB
BOX 149
592 23 Vadstena • Szwecja 
sterisol.se 
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DYSTRYBUTOR W POLSCE: 
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