Izdelki za zaščito in nego rok
Zaščitna pena za roke

FLORIN HSC
 Na rokah naredi nevidne zaščitne rokavice in tako ščiti kožo pred
kislinami, lugi, topili, stekleno volno, grafitnim prahom in ostalo
težko odstranljivo nečistočo
 enkratni nanos daje zaščito za nekaj ur
 uporabljamo kadar je koža pogosto ali daljši čas izpostavljena
sredstvom, ki negativno vplivajo na kožo in ne moremo uporabljati
zaščitnih rokavic
 NAČIN UPORABE: napršimo na roke in dobro vmasiramo, pustimo
delovati 2-3 minute, dokler se roke ne posušijo. Obvezno odstranimo
po 4 urah uporabe!
Pakiranje:

PERFEKT

spray 150 ml (12 kom v kartonu)

Krema za umivanje rok
 Temeljito odstrani masti, olja, smolo, črnilo, barvo,…
 Blago deluje na kožo
 Klinično preizkušene sestavine preprečujejo pokanje kože in tudi že
razpokano kožo v kratkem času pozdravijo.
Pakiranje:

250 ml tuba

3kg

Ob prvi dobavi 6 x 3kg
DOZIRNIK s STOJALOM prejmete za 1,00 EUR !

Flore negovalna krema

FLORE PFLEGE CREME
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Krema zasnovana za pogosto uporabo, še posebej kadar je
koža močno obremenjena in izpostavljena.
Flore negovalna krema je vlažilna, brez silikona in varčna pri
porabi. Krema se izredno hitro vpije in se lahko uporablja tudi
kot krema za obraz.
PANTENOL poveča zadrževanje vlage v koži, jo na ta način
neguje in izboljšuje njeno elastičnost. Neguje kožo med in po
delu, ob redni uporabi zagotavlja gladko in voljno kožo.
Flore negovalno kremo uporabimo glede na potrebe, lahko
tudi večkrat na dan in po končanem delu.
Izdelek je dermatološko testiran.
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Izdelki za zaščito in nego rok
FLORE HD GEL

Dezinfekcijski gel za roke
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Gel za hitro razkuževanje rok
Učinkuje proti bakterijam, kvasovkam, glivam in virusom
Je posebno prijazen do kože, vsebuje visoko vredne negovalne
sestavine
Certificiran pri VAH (= Verbund für angewandte Hygiene) in
deluje antimikrobno po DIN 1500.
Vsebuje posebno velik delež ekstrakta virginijskega
nepozebnika (Hamamelis Virginiana), ki krepi odpornost kože,
deluje protivnetno ter zavira razmnoževanje mikrobov.
Vsebovane visoko vredne negovalne sestavine so : Glycerin,
D-Panthenol, naravni bisabolol (=izvleček kamilice).
Ne vsebuje maščob (lipidov), konzervansov, silikonov in dišav.
Način uporabe: Čiste in suhe roke bogato namažemo s Flore
HD gelom in ga enakomerno vmasiramo v roke. Čas delovanja
je cca 30s.
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