
Hautschutzcreme sensitive

Ochrona skóry wrażliwej i podatnej na alergie. Wcierać w ręce przed 

pracą, przed kontaktem z wilgocią, przed założeniem rękawiczek oraz 

po przerwach w pracy.

 • nie zawiera środków zapachowych i barwników
 • nie zawiera konserwantów 
 • wzmacnia barierę ochronną skóry
 • zgodna z TRGS 401 (Techniczne Wytyczne dla Preparatów 

Niebezpiecznych)
 • chroni skórę przed utratą wilgoci 
 • zawiera masło Shea i wyciąg z hamamelisu
 • nie zawiera emulgatorów
 • zawiera substancje nawilżające i natłuszczające

POTWIERDZONA 

SKUTECZNOŚĆ

Pojedyncze opakowanie          Jedn. sprzedaży 

  100 ml     tubka                            12

  500 ml     butelka                            20

Waschlotion sensitive

Wyjątkowo łagodny, przyjazny dla skóry płyn do mycia. Idealny do mycia 

napiętej skóry. Odpowiedni również do mycia całego ciała.  

 • nie zawiera środków zapachowych i barwników

 • nie zawiera konserwantów 

 • do wyjątkowo wrażliwej skóry

 • zawiera odżywczy olejek migdałowy

 • pH neutralne dla skóry

 • zawiera wyjątkowo przyjazne dla skóry tenzydy

Pojedyncze opakowanie          Jedn. sprzedaży 

  100 ml            butelka                           30

  500 ml            butelka                           20

1000 ml            butelka                           12

PRZETESTOWANY

DERMATOLOGICZNIE

P�egecreme sensitive

Intensiv-P�egecreme sensitive

Łagodna pielęgnacja skóry wrażliwej i podatnej na alergie po myciu 

rąk. Wzmacnia naturalną ochronę skóry. Odpowiednia również do 

pielęgnacji całego ciała. 

 • nie zawiera środków zapachowych i barwników

 • nie zawiera konserwantów  

 • zawiera masło Shea, olejek migdałowy i witaminę E

 • chroni skórę przed wysuszeniem

 • szybko się wchłania

 • zawiera przyjazne dla skóry emulgatory

 • zawiera substancje nawilżające i natłuszczające

Krem do intensywnej pielęgnacji napiętej skóry rąk typu woda 

w oleju. Sprzyja regeneracji skóry.  Nadaje się również do pielęgnacji 

dzieci i niemowląt.

 • zawiera olej z awokado, pantenol, alantoinę i witaminę E

 • do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do alergii 

 • szybko się wchłania

 • nie zawiera perfum, barwników i konserwantów 

 • nie zawiera olejów silikonowych i glikolu polietylenowego (PEG)

Pojedyncze opakowanie          Jedn. sprzedaży 

  100 ml     tubka                            12

  500 ml     butelka                            20

Pojedyncze opakowanie          Jedn. sprzedaży 

  100 ml     tubka                            12
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emulsja ochronna do skóry

łagodny i delikatny płyn do mycia

łagodna emulsja do pielęgnacji ciała

hypoalergiczny krem do pielęgnacji wrażliwej 

i bardzo suchej skóry

PRZETESTOWANY

DERMATOLOGICZNIE


