RĘCE I SKÓRA

WYJĄTKOWO DELIKATNE MYCIE
Seraman® sensitive (foam)
Delikatny płyn lub pianka myjąca,
zawierają najnowocześniejsze, łagodne
składniki myjące.
Zapobiegają wysuszaniu skóry, czyniąc
produkt idealnym do mycia nawet
najdelikatniejszej skóry.

\\ przyjemne w stosowaniu
\\ bez substancji zapachowych

i barwników
\\ Seraman sensitive foam można

stosować od 1-go dnia życia

RĘCE I SKÓRA

WYJĄTKOWO
DELIKATNE
MYCIE

Seraman® sensitive (foam)
Dlaczego
Seraman sensitive (foam)?
Seraman sensitive (foam) 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.
Postać pianki (Seraman sensitive foam)
ułatwia aplikację.
Produkty o zminimalizowanej ilości składników,
przebadane dermatologicznie, o neutralnej
dla skóry wartości pH.

ZASTOSOWANIE

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Idealnie nadają się do mycia rąk przed
chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk.
Do mycia całego ciała i włosów.
Do mycia dzieci, niemowląt i noworodków
od 1-go dnia życia (Seraman sensitive foam).

W CELU ŁATWEGO I HIGIENICZNEGO
DOZOWANIA ZALECAMY
STOSOWANIE DOZOWNIKÓW:
Dermados z wkładem plastikowym
Dermados foam
(dla Seraman sensitive foam)
Dozownik na woreczki
(dla Seraman sensitive)

10000004
10097150
10004540

CPNP Ref.: 1038671

(Seraman sensitive)

CPNP Ref.: 1277724

(Seraman sensitive foam)

JEDNOSTKOWE

Możliwość adaptacji dozownika Dermados
na dozownik pianowy poprzez wymianę pompki:

Seraman sensitive foam:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
PEG-7-Glyceryl Cocoate, Lauryl
Glucoside, Laureth-2, Sodium Benzoate.
Seraman sensitive:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
PEG-7-Glyceryl Cocoate, Lauryl
Glucoside, Laureth-2, Sodium Benzoate,
Ammonium sulfate.
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Seraman sensitive nanieść na dłonie,
rozprowadzić i następnie spłukać.
Piankę Seraman® sensitive foam
nanieść na skórę, rozprowadzić, zetrzeć
wilgotną ściereczką. W przypadku mycia
niemowląt spłukać wodą.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

SKŁAD WG INCI

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

EUROPEJSKA NOTYFIKACJA
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
\\ 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
\\ Możliwość mycia noworodków od 1-go dnia
życia (Seraman sensitive foam Opinia IMiD w Warszawie nr ZF-K-107/09/12)
\\ Wartość pH ok. 5,0

W szpitalach, gabinetach lekarskich,
domach pomocy społecznej (dla osób
o wrażliwej skórze).
Pianka szczególnie przydatna przy
pielęgnacji pacjentów przewlekle
chorych (możliwość użycia bezpośrednio
przy łóżku chorego) oraz do mycia
noworodków.

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

HANDLOWE

SYMBOL

Seraman sensitive
Butelka 500 ml

24 szt.

3038670

Seraman sensitive
Butelka 1 l

12 szt.

3038710

Seraman sensitive
Woreczek 800 ml

6 szt.

3029150

Seraman
sensitive foam
Butelka 200 ml
z ręczną pompką

12 szt.

3038790

Seraman
sensitive foam
Butelka 400 ml
do dozownika
Dermados® foam

24 szt.

3038750

Pompka do
Dermados® foam

10 szt.

10017775

Pompka spieniająca
do butelki 400 ml

24 szt.

10109978

