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MediSoap Neutral - mydło do mycia rąk i ciała 500ml
 

Cena: 12,80 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Pojemność 500ml

Producent NW-Chemie GmbH

Opis produktu
 

Neutralne mydło w płynie przeznaczone do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, zawierające substancje pielęgnujące
naturalną warstwę skóry.

Produkt szczególnie polecany personelowi medycznemu i osobom często myjącym ręce, który zastąpił mydło do mycia rąk, ciała i
włosów Farena.

Właściwości:
- neutralne mydło w płynie szczególnie polecane personelowi medycznemu, pacjentom oraz osobom, które z przyczyn zawodowych
często myją ręce
- nie zawiera substancji zapachowych, barwników i innych substancji obciążających skórę
- wzbogacone dodatkiem substancji pielęgnujących chroniących skórę rąk przed wysuszeniem
- pH 5,5 +/- 0,5
- przebadane dermatologicznie i alergologicznie
- odpowiednie również do mycia ciała podczas kąpieli i pod prysznicem
- bardzo dobrze się pieni i spłukuje

Sposób użycia:

Higieniczne mycie rąk:
Zwilżyć ręce letnią, bieżącą wodą, nanieść jedną dozę mydła i dokładnie rozprowadzić na skórze. Dokładnie myć ręce nie krócej niż 30
sekund po czym spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Chirurgiczne mycie rąk i przedramion:
Zwilżyć ręce letnią, bieżącą wodą, nanieść co najmniej dwie dozy mydlą i dokładnie rozprowadzić po skórze rąk i przedramion aż do
łokci. Myć dokładnie po czym spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

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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Skład:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycerin, Glycol Distearate, Citric Acid,
Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, SodiumBenzoate.

Opakowanie: 500 ml
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