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Prednosti

✓ Nevysušuje pokožku ani pri častom
použití

✓ Mydlo má veľmi dobré hydratačné
schopnosti a je 100%ne prírodné

✓ Veľmi dobrá oplachovatelnosť

✓ Veľmi dobré čistiace vlastnosti

✓ Vhodné i pre citlivú pokožku

✓ Hypoalergénne: (vďaka svojmu
zloženiu minimalizuje riziko
možných alergických reakcií)

✓ Bez obsahu parfumov, farbív a 
konzervačných látok

Penové tekuté neparfémované mydlo
na časté umývanie rúk a pokožky

Položky pre objednanie Balenie k dispozícii v SR:

800 ml sáčok Box 4x800ml



POUŽITIE

✓ PHAGO’DERM PURE je určený na jednoduché
umývanie rúk a predlaktia vrátane prípadov
intenzívnejšieho použitia.

✓ Mydlo PHAGO’DERM PURE sa odporúča na
používanie aj pre citlivú a podráždenú pokožku.

ZLOŽENIE

✓ Mydlo PHAGO’DERM PURE je ekologický
výrobok: všetky jeho zložky sú prírodného
pôvodu a ľahko biologicky odbúrateľné.

✓ Mydlo PHAGO’DERM PURE neobsahuje
alergény, farbivá ani konzervačné látky.

✓ Obohatené hydratačným rastlinným glycerínom.
✓ Základné zložky sú vyrábané zmydelnením, tj.

klasickým spôsobom výroby mydiel.

ORGANOLEPTICKÁ A FYZIKÁLNO-
CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA
✓ Vzhľad: číra kvapalina
✓ Farba: bezfarebná / ľahko žltkastá
✓ Vôňa: neutrálna
✓ pH (koncentrát) pri 20°C: 9,5 ± 1,0 

BEZPEČNOSŤ A ÚČINNOSŤ

✓ Vplyv na pokožku: mydlo nie je dráždivé
✓ Vplyv na oči: mydlo môže veľmi ľahko podráždiť

oči
✓ Vplyv na precitlivelosť: hypoalergénne (vďaka

svojmu zloženiu minimalizuje riziko možných
alergických reakcií)

✓ Hydratačné vlastnosti: okamžitý hydratačný
potenciál
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PHAGO’DERM PURE

POSTUP PRI POUŽITÍ
Prípadné natiahnuté rukavice nenahradzujú
potrebu pravidelného umývania rúk!

✓ Nechty na rukách musia byť krátko zastrihnuté a 
nenalakované. Rukávy na odevoch nesmú
presahovať cez ruky (krátke alebo zrolované).

✓ Umyte si ruky (bez prípadných šperkov!) a
zápästie vodou z vodovodnej siete.

✓ Nadávkujte si prípravok PHAGO’DERM PURE na 
dlaň ruky.

✓ Dôkladne rozotierajte po pokožke po dobu 
minimálne 15 sekúnd, nezabúdajte na všetky
partie na prstoch a medzi prstami, priestor okolo 
nechtov a zápästia.

✓ Oplachujte po dobu minimálne 15 sekúnd
dostatočným množstvom vody z vodovodnej
siete.

✓ Dôkladne osušte ruky jednorázovou papierovou
utierkou.

✓ V prípade vstupu do čistých alebo superčistých 
priestorov použite naše prípravky na dezinfekciu
rúk PHAGO‘RUB SOLUTION SPS alebo
PHAGO‘RUB GEL SPS.

Christeyns France – Division Santé 
CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. • Panenská 6 • 811 03 Bratislava 1

Tel/Fax: +420 556 731 111 • www.christeyns.com
www.christeyns.com / www.phagogene.fr


