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 Descomed Hab 
 Bőr tisztító– és ápoló hab 

• Szappan és vízmentes lágy bőrtisztítás 

• Érzékeny bőrre különösen ajánlott 

• Dezodoráló hatású 

• FCKW-mentes 

• D-Panthenol-t és Allantoin-t tartalmaz 

T
I-

2
0

1
2

/
0

8
 

Készítmény típusa 
A Descomed ápolóhab egy a bőr kímélő tisztítására és 

ápolására szolgáló munka kész habkészítmény, mely 

különösen alkalmas tartósan ágyban fekvő betegek 

ápolására. A Descomed ápolóhab egy pH-semleges 

készítmény. A speciális bőrbarát mosó aktív összetevő-

nek köszönhetően biztosítható a megfelelő bőr– és nyál-

kahártya barát tulajdonság. A Descomed ápolóhab 

alkalmazása olyan esetekben javasolt, amikor a bőr 

erősen igénybe vett, vagy jelentősen sérült, és a tisztí-

tás vízzel, szappannal, vagy egyéb bőrlemosóval nem 

oldható meg. A bőrön egy zsírvisszapótló tulajdonságú 

védőréteget képez. 

A D-Panthenol provitamin csökkenti a bőr viszketést és 

pirosságot, emellett hozzájárul rideg, repedezett bőr 

regenerálódásához. A termék jó nedvesítő képességgel 

rendelkezik, és a kis molekula elősegíti a bőrbe való 

bejutást. Allantoin segítségével elősegíti az erősen 

igénybevett bőr regenerálódását és újraépítését. 

Alkalmazási területek 
A Descomed ápolóhab alkalmazása olyan esetekben 

javasolt, amikor a bőr kímélő tisztítása és ápolása víz-

zel, szappannal vagy egyéb bőrlemosóval nem oldható 

meg. A készítmény különösen hatékonyan alkalmazató 

ágyban fekvő erősen sérült, vagy igénybevett bőrrel 

rendelkező inkontinens, vagy Anus-Praeterben szenve-

dő betegek bőrápolására. A Descomed ápolóhab cse-

csemőápolásra is alkalmas. 

Felhasználás 
Hab felviteléhez a palackot (szelepet) ferdén lefelé tart-

suk. Ezzel biztosítható a palack teljes kiürülése. A keze-

lendő testrészeket habozzuk be, hagyjuk rövid ideig 

hatni, majd nedvesen töröljük le. Erős, kérges szennye-

ződés esetén a kezelést meg kell ismételni. A bőrön egy 

dezodoráló, ápoló védőréteget képez. A palack haszná-

lat előtt felrázandó. 

Összetétel 
Aqua, Propane/Butane, MIPA- Laureth Sulfate/ 

Cocoamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 

Isopropyl Alcohol, Phenoxyethanol, Decyl Oleate, Parfum, 

Panthenol, Allantoin, Sodium Coco Sulfate, 

Methylparaben, Propylparaben, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Butylphenyl Methylpropional, Linalool 

Szállítási formák 
Kiszerelés CSE. Cikkszám 

500 ml spray 12 x 500 ml 00.604.005 

Speciális útmutató 
A flakon nyomás alatt van. Közvetlen napsugárzástól, 

vagy 50 °C feletti sugárzó hőtől védjük a palackot. A 

kiürült palackot tilos felnyitni, vagy tűzbe dobni. A ké-

szítményt tilos tűzbe, vagy izzó tárgyra permetezni. 

Gyújtóforrástól távol kell tartani, tilos a dohányzás. 

Gyermek kezébe nem kerülhet. Megfelelő légcsere 

hiányában robbanóképes elegy alakulhat ki. Az 500 ml

-es palack anyaga alumínium. 

Szakvélemények 
Prof. Dr. Tronnier, dermatológus, Universität Witten-

Herdecke 

Dermatológiai szakvélemény. 1996.01.16. 

Környezetvédelmi információ 

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek mo-

dern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett 

készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása 

garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég 

a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN 

ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint ta-

núsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környe-

zetmanagement rendszerének. 

Termékstátusz 
A termék megfelel az EU kozmetikai termékekre vonat-

kozó iránymutatásának. 

Forgalomba hozatali információk 
Gyártja 

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország 

Forgalmazza 

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft 

Engedélyek 

Nem engedély-, bejelentés köteles 
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