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ECOLAB Manisoft - Chroniący skórę płyn do higienicznego
mycia dłoni - 500ml
 

Cena: 24,50 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

 

ECOLAB Manisoft - Chroniący skórę płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia dłoni.

 

 

Właściwości:

- kombinacja łagodnych, przyjaznych dla skóry, aktywnie myjących substancji syntetycznych
- zawiera szybko działające związki powierzchniowo-czynne ułatwiające mycie
- zawiera składniki natłuszczające skórę
- nie zawiera mydła

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- posiada przyjemny zapach dzięki starannie dobranym substancjom zapachowym
- odczyn kwaśny pH 5,0
- kompatybilny z preparatami do dezynfekcji rąk: Spitaderm, Skinman Soft - brak negatywnych interakcji
- przebadany dermatologicznie

 

Obszar zastosowań:

- ręce - TAK
- całe ciało - TAK
- sucha skóra i wrażliwa - TAK
- zniszczona skóra - TAK
- dekontaminacja - NIE
- profilaktyka przeciwodleżynowa - NIE

Pojemność: 500ml
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