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ECOLAB Seraman sensitive - delikatny płyn do mycia i kąpieli,
bez barwników i substancji zapachowych 500ml
 

Cena: 22,75 pln

Opis słownikowy

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Seraman sensitive jest delikatnym preparatem myjącym i pielęgnującym. Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków
powierzchniowo-czynnych dokładnie myje, jednocześnie pielęgnując skórę. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych, które
mogłyby podrażniać skórę. Formuła oparta na APG (alkilopoliglikozyd) gwarantuje wyjątkowe właściwości myjące.

Produkty o zminimalizowanej ilości składników, przebadane dermatologicznie, o neutralnej dla skóry wartości pH. .

Właściwości:

- Szczególnie zalecane dla osób o wrażliwej skórze oraz do mycia dzieci i niemowląt
- Niewielkie ryzyko wystąpienia alergii, brak przypadków podrażnień skóry
- Nadają się również do mycia ciała i włosów oraz do higieny intymnej
- Doskonałe właściwości myjące, łagodne mycie i pielęgnacja
- Pianka wygodna w dozowaniu bez  konieczności spieniania wodą, możliwość stosowania bezpośrednio przy łóżku chorego
- Idealne dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, pacjentów i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce
- Wartość pH ok. 5,0.

Obszar zastosowań:

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

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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- profilaktyka przeciwodleżynowa - TAK

Pojemność: 500ml

Opcjonalnie można dokupić uchwyt do butelki Seraman.
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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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