Cilt ve Vücut Bakımı

DESCOMED
Cilt Temizleyici Köpük		
Allantoin ve pantenol içerir
0482

Yatan hastalar, idrarını tutamayan hastalar ve
anüs praeterli hastalarda hızlı ve nazik cilt temizliği
Deodorize etki
Ürün Özellikleri
DESCOMED cilt temizleme köpüğü, özellikle
yatan hastalarda cildin koruyucu temizliği
ve bakımı için kullanıma hazır köpüktür.
DESCOMED cilt temizleme köpüğü cildin pH
değeri ile uyumludur.

Kullanım Şekli

Formülünde cilt dostu temizleyici maddelerin
kullanılması sonucu çok iyi bir deri ve mukoza
uyumuna sahiptir. DESCOMED cilt temizleme
köpüğü, su, sabun veya yıkama losyonu kullanmadan temizliği sağladığı için özellikle ileri
derecede yıpranmış ve tahriş olmuş deri yüzeyi
için uygundur. Kullanımı sonrası deri üzerinde
koruyucu bir film tabakası bırakır.

Köpük elde etmek için şişenin valfini aşağı
yönde eğimli tutun. Böylece tüm şişe
içeriğini kullanabilirsiniz. Cilt bölgesine
uygulanır, kısa süre etki etmesi beklenir
ve isteğe bağlı olarak temiz, nemli bir bez
yardımıyla silinir. Şişeyi kullanımdan önce
çalkalayınız!

Provitamin D-Pantenol,cilt tahrişlerinin ve
kızarıklarının hafifletilmesini, çatlamış ve
yıpranmış derinin bakımını sağlar. İyi bir nemlendirici özelliğe sahiptir ve küçük molekül
yapısı sayesinde derinin içine kolayca nüfuz
eder.Allantoin ile birlikte cildin yenilenmesini
sağlar ve aşırı yıpranmış cilde yeniden hayat
verir.

Su, butane, MIPA-Laureth Sulfate, PEG7 Glyceryl Cocoate, Propane, Allantoin
Panthenol, Propylene Glycel, Cocoamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate,
Sodium Sulfate, Isobutane, Pentane, BHT,
Citric Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben,Parfum, Linalool,
Alpha-Isomethyl lonone, Butylphenyl Methylpropional.

DESCOMED cilt temizleme köpüğü, cilt
bakım maddeleri içerir, hoş kokuludur ve kötü
kokuları giderici özelliğe sahiptir.

Bilirkişi Raporları

Kullanım Alanları
DESCOMED cilt temizleme köpüğü, su,sabun
veya yıkama losyonu kullanmadan cildin koIFU TR 27/04/2020

ruyucu temizliğini ve bakımını sağlar. Özellikle
yatan hastaların yıpranmış ve tahriş olmuş
ciltleri ve idrarını tutamayan ve anüs praeterli
hastaların tedavisi sırasında kullanıma uygundur.

Ürün

Ambalaj Şekli

DESCOMED

Aerosol Sprey

Dr. Schumacher

İçerik		

Bilirkişi raporları üretici teknik dosyalarında
mevcuttur.

Uyarılar

patlayabilir. Çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın. Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun.- Sigara içilmez. Açık ateşe veya başka bir ateş
kaynağına püskürtmeyin. 50°C’ nin üzerinde
ısınmasından ve güneş ışınlarından koruyunuz. İçeriği/kabı yetkili bertaraf yerlerinde
bertaraf edin.
Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat
- EU Kozmetik Yönetmeliği’ne uygundur.
- 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kozmetik Yönetmeliği’ne
göre e-bildirimi yapılmıştır.

Üretici Firma
Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma
Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Alevlenir aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında
Miktar
500 ml

Dağıtım Şekli REF
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