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hebro®skin set
Produkt
hebro®skin jest kompletnym rozwiązaniem do ochrony, oczyszczania
i pielęgnacji skóry, testowany dermatologicznie posiadające neutralne pH.

Właściwości
1. skin care ochrona skóry dzięki specjalnej kombinacji składników aktywnych
na bazie polimerów z właściwościami przeciwzapalnymi tzw. "niewidzialna rękawiczka"
• skin care zapewnia długotrwały efekt ochronny, nie jest tłusty, nie zawiera silikonu,
posiada szerokie spektrum ochrony nie zawiera konserwantów
• skin care łatwo rozprowadza się na skórze i szybko się wchłania.
• skin care nie wysusza skóry i nie zatyka porów, skóra może swobodnie oddychać.
• skin care zmniejsza podrażnienie skóry, dzięki skutecznej ochronie czyszczenie
rąk jest znacznie ułatwione nawet przy dużych zanieczyszczeniach.
2. skin clean pasta do mycia dłoni, nie zawiera substancji alkalicznych
• skin clean dzięki specjalnej, powierzchniowo czynnej formule, gwarantuje
usuwanie zanieczyszczeń nie powodując jej uszkodzenia i podrażnień.
• skin clean zawiera wysokiej jakości, naturalne oleje i tłuszcze, powodujące bardzo
dobre nawilżenie skóry.
• skin clean posiada zgodny z OECD test przesiewowy środków powierzchniowo
czynnych.
• skin clean posiada w swoim składzie specjalnie opracowane, wysokiej jakości,
przyjazne dla skóry syntetyczne materiały ścierne, które usuwają zabrudzenia z
porów skóry.
• skin clean bez trudu usuwa olej, smar, smołę, bitum, farby, tusze itp.
3. skin protect bogaty w składniki aktywne balsam do pielęgnacji skóry zawiera
witaminy E, A, D-pantenol i a-bisabolol
• skin protect jest lekkim balsamem do pielęgnacji skóry, łatwo rozprowadza się na
skórze i bardzo dobrze wchłania
• skin protect pielęgnuje i powoduje prawidłowe napięcie skóry dzięki zawartym w
jego składzie olejku migdałowemu, olejku arachidowemu.
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Zalety
hebro® skin dzięki specjalnym pompom dozującym zapewnia ekonomiczne
wykorzystanie i zapobiega niepotrzebnemu przedawkowaniu.
hebro® skin każdy z jego komponentów odpowiada obecnym, nowoczesnym
standardom, zapewnia wysoce skuteczną ochronę skóry, wspomaga ochronę,
zapewnia skuteczne czyszczenie i regenerację skóry.
hebro® skin zawiera wszystkie składniki, odpowiednie do ogólnego stosowania,
wymagane przez stowarzyszenie profesjonalnej ochrony skóry, a tym samym
przyczynia się do aktywnej ochrony pracowników.

Zastosowanie
skin care chroni przed wilgocią, zimnem, gorącem, wilgocią, kwasami, zasadami,
rozpuszczalnikami, olejami, tłuszczami, smarami, farby, farbami drukarskimi, klejami,
smołą, bitumem, wapnem, cementem, sadzą, pianą PU, itp.
skin clean bez trudu usuwa olej, smar, smołę, bitum, farby, tusze itp.
skin protect odżywia suche i popękane dłonie, może być stosowany w miarę
potrzeb we wszystkich częściach ciała.

Dawkowanie
skin care nanieść oszczędnie na czystą, suchą skórę i dobrze wetrzeć. Po umyciu
rąk mydłem lub środkiem do czyszczenia ręcznego odnowić ochronę skóry.
skin clean nanieść środek na suche ręce i pocierać aż do rozpuszczenia
zanieczyszczeń. Następnie dodać trochę wody i dokładnie umyć. Po umyciu spłukać
dłonie dokładnie wodą i dobrze osuszyć.
skin protect nałożyć na czystą, suchą skórę i wcierać delikatnie. Można stosować
na całym ciele.
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