Πληροφορία προϊόντος
Κρέμα περιποίησης χεριών

PI 18/12/01/2021

Περιγραφή
Για την πρόληψη επαγγελματικών νόσων της
επιδερμίδας. Προστατεύει και φροντίζει την
καταπονημένη επιδερμίδα μετά την εργασία και την
τροφοδοτεί με λιπαντικές ουσίες. Αποτρέπεται η
ξηρότητα και το σκάσιμο της επιδερμίδας. Δοκιμασμένο
με άριστα αποτελέσματα σε πολυάριθμες
δερματολογικές δοκιμές.

Ιδιότητες

παραμείνει γρήγορα απροστάτευτη.

- προστατεύει από διαβρωτικές περιβαλλοντικές
επιδράσεις
- δερματολογικά ελεγμένο
- περιποιείται την καταπονημένη επιδερμίδα
- αποτρέπει την ξηρότητα και το σκάσιμο της
επιδερμίδας
- με δράση επαναλίπανσης
- προστατεύει και περιποιείται την επιδερμίδα
- ουδέτερο pH

Τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

hautfreundliche
Pflegemittel mit
Bienenwachs

Χρώμα / όψη

weiß

Πυκνότητα στους 20 °C

0,95 g/cm³

τιμή pH

5-6

ελάχιστη διάρκεια
διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Monate

Για τη σωστή φροντίδα συμβουλευτείτε τον οδηγό
προστασίας επιδερμίδας (αρ. είδ. 6243).

Εφαρμογή
Μετά την εργασία, απλώστε σχολαστικά κρέμα στην
επιδερμίδα.

Διαθέσιμες συσκευασίες
100 ml δοχείο πλαστικό 3358
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης
Για περιποίηση της επιδερμίδας σε επαγγελματική
καταπόνηση.

Υπόδειξη
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
Κάθε 3ος είναι σήμερα αλλεργικός. Οι παθήσεις της
επιδερμίδας είναι στην κορυφή των επαγγελματικών
νοσημάτων και μπορεί να οδηγήσουν σε επαγγελματική
ανικανότητα. Λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης με
επιβλαβείς ουσίες στον χώρο εργασίας είναι απαραίτητα
ειδικά μέτρα προφύλαξης. Ιδίως την κρύα εποχή του
έτους είναι πολύ σημαντική η περιεκτικότητα της
επιδερμίδας σε λιπαρές ουσίες και υγρασία. Την εποχή
αυτή, η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πολύ χαμηλή,
καθώς ο κρύος αέρας δεν μπορεί να απορροφήσει τόση
υγρασία όπως ο ζεστός αέρας. Ο άνθρωπος παράγει
πέραν αυτού στο ίδιο χρονικό διάστημα λιγότερο λίπος
επιδερμίδας. Έτσι την περίοδο με εναλλαγές του καιρού
τα χέρια γίνονται πιο εύκολα στεγνά και με σχισμές,
γεγονός που παρουσιάζεται με τη μορφή λευκών
επιστρώσεων στην επιδερμίδα. Η επιδερμίδα πρέπει να
δεχτεί ιδιαίτερη φροντίδα τώρα, που μπορεί να
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