
PHAGO’DERM SENSITIVE

Položky pre objednanie Obj. kód Počet kusov/kartón

1000 ml fľaša 77600 12 ks

5-litrový kanister 77610 2 ks

Balenie
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Prednosti

 Nevysušuje pokožku ani pri častom
použití

 Mydlo má hydratačné schopnosti 
až po dobu 30 minút

 Veľmi dobrá oplachovatelnosť

 Veľmi dobré čistiace vlastnosti

 Vhodné i pre citlivú pokožku

 Vhodné pre všetky skupiny 
používateľov

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

Penové tekuté neparfémované mydlo
na časté umývanie rúk a pokožky



POUŽITIE

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

 Kozmetické vlastnosti PHAGO’DERM SENSITIVE
a jeho hypoalergénne zloženie umožňujú
bezpečné použitie (vďaka svojmu zloženiu
minimalizuje riziko možných alergických reakcií).
Vďaka tomu je veľmi vhodný na použitie i pre
veľmi citlivú pokožku.

 PHAGO’DERM SENSITIVE je vhodný pre všetky
skupiny užívateľov vrátane detí a tehotných žien.

ZLOŽENIE

 Veľmi jemné čistiace zložky
 Obohatené hydratačným rastlinným glycerínom
 Obsahuje látky s vysokým obsahom tuku

kompatibilné s vyrovnaným množstvom vody a
lipidov v pokožke

 Obsahuje kyselinu mliečnu pre zachovanie
prirodzených vlastností pokožky

 Neobsahuje PEG (Polyethyleneglykol), parabeny,
pigmenty, benzylalkohol

ORGANOLEPTICKÁ A FYZIKÁLNO-
CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA
 Vzhľad: číra kvapalina s nízkou viskozitou
 Farba: bezfarebná
 Vôňa: charakteristická podľa zloženia
 pH (koncentrát) pri 20°C: 6,0 ±0,5 

BEZPEČNOSŤ A ÚČINNOSŤ

 Vplyv na pokožku: prípravok nie je dráždivý
 Vplyv na oči: prípravok nie je dráždivý
 Vplyv na precitlivelosť: hypoalergénne (vďaka

svojmu zloženiu minimalizuje riziko možných
alergických reakcií)

 Hydratačné vlastnosti: prípravok pôsobí až po
dobu 30 minút
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PHAGO’DERM SENSITIVE

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 
SENSITIVE 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 PHAGORUB SOLUTION SPS alebo
PHAGORUB GEL SPS.
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