OVERFLATEBEHANDLING
VERNEPRODUKTER
OG BESKYTTELSE

Derma Shield

Beskyttende skum
Den ultimate hudbeskyttelsen
• Beskytter mot kjemikalier, fargestoffer og
lukt
• Absorberes raskt og virker ikke fet
• Beskytter opptil 4 til 5 timer selv ved gjentatt håndvask
• Klinisk testet og laboratorietestet
• Reduserer bruk av sterke håndsåper
• Overlegen i forhold til andre beskyttelseskremer
BESKRIVELSE:
Derma Shield er et beskyttende skum som absorberes
raskt inn i huden og beskytter etter bare én påføring.
Beskytter opptil 4 til 5 timer selv ved gjentatt håndvask. Den beskytter mot sterke såper og vaskemidler
og kjemikalier. Olje, grease, lim (også lynlim), løsemidler, kjemikalier, blekk og poleringsprodukter er lett
å vaske bort etter bruk av Derma Shield fordi den danner et beskyttende lag. Sterke lukter fra for eksempel
olje, grease og bensin vil heller ikke sette seg i huden.
Derma Shield gir også kortvarig beskyttelse mot alkalier og de fleste syrer hvis man skulle være uheldig å
få det på huden. Den kan redusere tilfeller av hudallergier og hjelper huden til å opprettholde sin
naturlige fuktighetsbalanse.
BRUKSOMRÅDER:
- Industri
- Bilverksteder
- Billakkerere
- Malere
- Næringsmiddelproduksjon
- Bygg og anlegg
- Helsepersonell
- Restauranter
- Frisører

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Inneholder: vann, butan, palmitinsyre, dimetikon, palmekjernesyre, isobutan, isopropyl myristat, propan, glyserin, PVP/VA
kopolymer, cetylalkohol, trietanolamin, cetearylalkohol, cetearet-20, hydroxyetylcellulose, aloe barbadensis, tokoferyl acetat,
lanolin, tetrasodium EDTA, propylenglykol, diazolidinyl urea,
metylparabener, propylparabener, sodium benzoate, potassium
sorbat, sitronsyre.
En boks holder til ca. 55 påføringer
Varenummer
DM150-24

Forpakning
50 ml

BRUKSANVISNING:
1. Vask og tørk hudområdet.
2. Rist beholderen godt.
3. Trykk ut en mengde som tilsvarer en golfball i håndflaten. (Boksen må holdes oppned.)
4. Gni den godt inn i huden.
5. La tørke i 5 minutter.
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