Tekutý mycí přípravek s výborným mycím
účinkem na bázi kombinace tenzidů s ošetřujícími přísadami. Vhodný pro mytí rukou,
těla i vlasů.

s&m® wash lotion
Naše plus:
Jemný a šetrný k pokožce
Silný mycí účinek
Bez obsahu mýdla
pH neutrální
Jemně parfemován

Oblast použití:
•
•
•

Pro šetrné mytí a koupání, také pacientů, i pro přípravu před
operačním zákrokem
Pro mytí rukou před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí
Pro mytí pokožky celého těla, včetně vlasů

Návod na použití:
Pro mytí rukou nebo mytí rukou před hygienickou dezinfekcí:
Naneste na ruce dostatečné množství přípravku s&m® wash lotion,
rozetřete a přidáním vody vytvořte pěnu. Po 30 s mytí ruce opláchněte pitnou vodou a osušte jednorázovým ručníkem.
Koupání:
Přidejte potřebné množství s&m® wash lotion (20 ml/100l vody)
do tekoucí vody při napouštění vany.

s&m® wash lotion
Složení:

Životní prostředí:

Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride,
Laureth-3, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Parfum, CI 42051,
CI 47005, Sodium Hydroxide, Lactic Acid

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled

zelená viskózní kapalina

hustota

cca. 1,03 g/cm3 / 20 °C

pH

cca 5

Logistické informace:
Název produktu
s&m® wash lotion

Balení

Ks v kartonu

500 ml lahev
1l lahev

20
10

Doba expirace:
30 měsíců

Typ přípravku:

Kosmetický přípravek

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
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Další informace:

