
Tekutá mycí emulze určená k denní hygieně rukou.
Obsahuje osvědčenou kosmetickou složku glycerin.
Je vhodné jako náhradní náplň pro doplňování
dávkovačů.

prosavon® standard

Šetrná mycí
 emulze

Naše Plus
Vhodné i pro velmi časté mytí rukou

Vhodné jaké náhradní náplň pro doplňování dávkovačů

Obsahuje glycerin, který chrání pokožku před vysušováním

S příjemnou vůní

pH neutrální k pokožce

Oblast použití
prosavon® standard je vhodný pro každodenní mytí rukou
(běžné mytí, mytí před hygienickou i chirurgickou dezinfekcí)
ve všech zdravotnických zařízeních, sociálních ústavech,
institucích, potravinářství (kuchyně, veřejné stravování),
farmaceutických společnostech, sportovních zařízeních i v
komunální sféře (kosmetické a masážní salony, manikúry,
pedikúry, piercing, tatoo...).

Návod na použití
Pro mytí rukou nebo mytí rukou před hygienickou dezinfekcí,
naneste na ruce dostatečné množství přípravku prosavon®
standard, rozetřete a přidáním vody vytvořte pěnu. Po 30
sekundách mytí ruce opláchněte pitnou vodou a osušte
jednorázovým ručníkem.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide
DEA, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Parfum, Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 17200,
CI 42090.

Zvláštní upozornění
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Prosavon standard 500 ml 20/Karton 70000090

Prosavon standard 5 l 1/Kanystr 70000091

Související přípravky
  • esemtan® wash lotion

  • prosavon®

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Kosmetický přípravek


