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PRODUKTOVÁ INFORMACE

OCHRANNÝ KRÉM NA RUCE
Handpflege Creme
POPIS

Pro prevenci onemocnění kůže způsobené výkonem povolání. Po skončení práce
chrání a ošetřuje přetíženou kůži a navrací jí důležité mastné látky. Zabraňuje
zdrsnění a praskání pokožky. Účinek ochranného krému na ruce Liqui Moly byl
prokázaný řadou dermatologických testů.

VLASTNOSTI

-

TECHNICKÁ DATA

Báze
Barva / vzhled
Hustota při +20 °C
Hodnota pH
Trvanlivost v originál. uzavřeném obalu

OBLAST POUŽITÍ

Pro ošetřování pokožky rukou po jejich pracovním přetížení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Po skončení práce pečlivě natřít ochranným krémem pokožku rukou.

POZNÁMKA

DALŠÍ POZNÁMKY K OCHRANĚ KŮŽE
Každý třetí je dnes alergik. Choroby kůže stojí na vrcholu pracovních onemocnění
a mohou vést k pracovní neschopnosti. Kvůli vysokému zatížení pracovního prostředí škodlivými látkami jsou požadována především ochranná opatření. Právě
v chladných obdobích roku je velmi důležitá vlhkost a mastnota pokožky. V tomto
období je vzdušná vlhkost velmi nízká, protože studený vzduch nemůže obsahovat
tolik vlhkosti jako vzduch teplý. Také člověk v chladu neprodukuje tolik kožního
tuku. Tak se lehce stane, že v těchto proměnlivých podmínkách dojde k vysušení
a popraskání kůže rukou, což se projeví bílým povlakem na pokožce. Potom je
potřeba co nejrychleji ruce ochránit a ošetřit.
Pro správnou péči je určený informační plán ochrany rukou (obj. č. 6243).

DOSTUPNÁ BALENÍ

100 ml

chrání před agresivními vlivy životního prostředí
dermatologicky testovaný účinek
ošetřuje přetíženou kůži
zabraňuje vzniku křehké a popraskané kůže
má hydratační účinek
chrání a ošetřuje kůži
pH neutrální

plastová tuba

: ošetřující látky s včelím voskem
: bílá
: 0,95
g/cm3
:5–6
: 24
měsíců

Obj. č. 3358 D-GB-I-E-P

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 07.07.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 14/25/06/2020.

