
 \  hamuje wydzielanie potu
 \  działa odświeżająco

Szatnie i baseny są miejscem 
wzmożonego ryzyka zakażenia 
patogennymi grzybami. Profilaktyka 
przeciwgrzybicza w oparciu o produkt 
alkoholowy gwarantuje szybkie i pewne 
działanie.

ANTYSEPTYKA SKóRY

Incidin® M Spray Extra 

SKuTEczNA ochRoNA 
PRzEcIwgRzYbIczA
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ANTYSEPTYKA SKóRY

Incidin® M Spray Extra

KoRzYŚcI dlA użYTKowNIKA

 \ działanie antybakteryjne
 \ zapobiega reinfekcjom
 \ chłodzi i odświeża stopy
 \ usuwa nieprzyjemny zapach
 \ hamuje wydzielanie potu
 \ Łatwe i bezpieczne stosowanie
 \ Potwierdzona skuteczność działania
 \ bezpieczeństwo użytkowania

dzIAŁANIA uboczNE 

Nie stwierdzono.

PRzEcIwwSKAzANIA 

Nie stosować w przypadku otwartych ran  
i egzem.

w cElu ŁATwEgo
I hIgIENIczNEgo dozowANIA
zAlEcAMY SToSowANIE
dozowNIKA

Incimat  10017012

obSzAR zASToSowAŃ

do spryskiwania stóp, skarpet i butów.  
w szpitalach, domach opieki 
społecznej, basenach, szatniach, salach 
treningowych, saunach, gabinetach 
fizykoterapii i łaźniach. Idealne dla 
personelu medycznego -  stosować na 
skórę i obuwie operacyjne szczególnie 
przed długimi zabiegami.

SPoSób PoSTĘPowANIA

Preparat gotowy do użycia.
Systematycznie i obficie spryskiwać 
roztworem.

SKŁAd wg INcI

Isopropyl Alcohol, Aqua, chlorhexidie 
digluconate, hydrogen Peroxide, PEg-6 
caprylic/capric glycerides, Parfum, 
limonene, lianalool.

EuRoPEJSKA NoTYFIKAcJA  
PRoduKTów KoSMETYczNYch

cPNP Ref.: 1489805 (Incidin® M Spray Extra)

ochRoNA 

PRzEcIwgRzYbIczNA

dlaczego Incidin® M  

Spray Extra?

Incidin® M Spray Extra jest preparatem 
antybakteryjnym stosowanym w profilaktyce 
przeciwgrzybicznej stóp. Alkohol oraz wysoce 
aktywny fungicid gwarantują jego szerokie 
spektrum działania przeciwko mikroorganizmom 
znajdującym się na skórze. Preparat daje 
poczucie świeżości i poprawia komfort stóp. 
Może być też dozowany przez urządzenie 
spryskujące INcIMAT.

Stosowanie Incidin® M Spray Extra
z wykorzystaniem urządzenia Incimat

ŚRodKI oSTRożNoŚcI 

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa
dotyczących stosowania alkoholowych
środków dezynfekcyjnych.
Środek łatwopalny. Temperatura zapłonu
(wg. dIN 51755) 20°c.
Przed włączeniem urządzeń elektrycznych
odczekać aż do wyschnięcia preparatu.
Należy uważać na tworzywa wrażliwe
na alkohol (np. pleksiglas).
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach
w temperaturze nie wyższej niż +25°c. 
chronić przed dziećmi.

doSTĘPNE oPAKowANIA

Opis ilOść KOd 
prOduKtu

Incidin® M  
Spray Extra

butelka 350 ml 
z atomizerem

24 szt. 3028950

Incidin® M  
Spray Extra
Kanister 5 l

2 szt. 3028990


