
S Dermasoft

Hydraterende huidverzorgingscrème

Omschrijving
Soft Care Dermasoft is een huidverzorgingscrème voor het verzachten en hydrateren
van de huid van de handen. Kan ook gebruikt worden als douchecrème.

Eigenschappen
•   Vochtinbrengende huidverzorgingscrème geformuleerd om handen te kalmeren en

te verzachten waarvan natuurlijke vochtbalans en beschermlaag is ontregeld door
dagelijks gebruik en handen wassen
•   Geschikt als douchecrème om de huid actief te hydrateren en te voorkomen dat

deze verder uitdroogt en barst
•   Ondersteunt het natuurlijke herstelproces van de huid door de huid te conditioneren

en zacht te maken. Gezonde handen zorgen niet alleen voor minder scheuren en
spleten waarin bacteriën zich kunnen nestelen, maar ook voor een hogere mate van
naleving van handhygiëne door het verminderen van angst op huidproblemen die
worden veroorzaakt door herhaaldelijk werk met de handen of handen wassen
•   Trekt snel en gemakkelijk in de huid, waardoor de handen extreem zacht aanvoelen,

zonder vet of plakkerig aan te voelen
•   Lanoline-vrij
•   Biologisch afbreekbaar en ethisch geproduceerd
•   Huidcompatibiliteit getest (pleistertest)
•   Veilige en duurzame ingrediënten

Voordelen
•   Helpt een droge en gebarsten huid te voorkomen
•   Wordt gemakkelijk opgenomen door de huid (niet vet)
•   Geeft zachte en soepele handen

Gebruiksaanwijzing
Handcrème:
1.  Breng een tot twee doseringen aan op schone en droge handen en wrijf goed in.

Douchecrème:
1.  Meng een of twee doseringen in de palm van je hand met een beetje warm water en

spreid het uit over een vochtige of droge huid.
2.  Spoel af en laat de huid drogen.



S Dermasoft

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte creme
pH waarde (onverdund): 6.5 - 7.5
Relatieve dichtheid (20°C): 0.988
Viscositeit (mPa.s; 25°C): 225
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Beschikbare verpakkingen
Soft Care Dermasoft is verkrijgbaar in 6x0.8L en 4x1.3L.
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