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Kéz- és bőrtisztítás 

DESCOSOFT SENSITIVE 
Folyékony krémszappan érzékeny bőrre 
 

 Illatanyag- és színezékmentes 
 Allantoinnal, hidratálóval és glicerinnel 
 Gyengéden tisztít és pH-bőrsemleges 

 
 
A készítmény típusa 

A DESCOSOFT SENSITIVE egy pH-bőrsemleges, bőrbarát folyékony krémszappan a kéz 
és a bőr rendszeres tisztításhoz. A hidratáló összetevőkkel és glicerinnel kifejlesztett 
készítmény meggátolja a bőr kiszáradását a kéztisztítás során. A krémes, lágy DESCOSOFT 
SENSITIVE folyékony krémszappan alaposan tisztít és gazdaságos a használata. A 
DESCOSOFT SENSITIVE illatanyag- és színezékmentes, ezért kiválóan alkalmas az 
egészséges- és az érzékenybőrre egyaránt, valamint összetétele megakadályozza az allergia 
kialakulását. 
 
Alkalmazási területek 

A DESCOSOFT SENSITIVE kifejezetten alkalmas az allergiás és érzékeny bőrű személyek 
kéztisztításához is, valamint betegmosdatáshoz és teljes testfürdőkhöz. 
A DESCOSOFT SENSITIVE kiválóan alkalmazható a sebészi bemosakodás előtti, valamint a 
higiénés kézfertőtlenítés előtti és utáni kéztisztításhoz. 
 
Felhasználás 

Kézmosás: 
Langyos vízzel habosítsa fel a kezén a folyékony krémszappant, és gondosan tisztítsa át a 
kezét és az ujjközöket. Ezt követen bő vízzel alaposan öblítse le kezét és szárítsa meg egyszer 
használatos törölközőkkel.  
 
Összetétel (INCI) 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopyl Betaine, 
Allantoin, Glycerin, Sorbitan Sesquicaprylate, Citric Acid, Sodium Benzoate 
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Szakvélemények 

Széleskörű szakértői jelentéseket készítünk minden termékünkről. Kérésére szívesen állunk 
rendelkezésére a szakértői jelentésekkel. 
 
Kiszállítási formák 

Termék Kiszerelési egység Szállítási egység Cikkszám 

DESCOSOFT 
SENSITIVE 

Flakon, 500 ml 20 x 500 ml 00-631OP-005 

Flakon, 1 L 12 x 1 L 00-631OP-010 

Kanna, 5 L 3 x 5 L 00-631OP-050 

Adagoláshoz 

Adagolópumpa 500 ml-es és 
1000 ml-es flakonhoz 

1 db 
00-906-005 

Adagolópumpa (30 ml), 5 L-es 
kannához 

1 db 
00.906.000 

Kannacsap 1 db 00.907.000 

Tartozékok Kannakulcs 1 db 00.909.050 

 
Speciális információk 

Megfelelő felhasználás esetén a termék a jogi rendelkezéseknek megfelelően biztonságos. A 
következő információk a véletlen balesetekre vonatkoznak. Intézkedések a termék szemmel 
való véletlen érintkezése esetén: azonnal mossa a szemet legalább 15 percen át bő vízzel a 
szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljon 
szemészorvoshoz. Intézkedések nagyobb mennyiségű véletlen lenyelés esetén: hánytatni tilos. 
Öblítse ki a száját, és igyon egy pohár vizet. Szükség esetén forduljon a Toxikológiai 
Központhoz, vagy orvoshoz. Elővigyázatossági intézkedésként újszülöttek és csecsemők 
esetében mindig forduljon a Toxikológiai Központhoz, vagy orvoshoz. A termék gyakori 
professzionális felhasználása, és a bőr magas igénybevétele esetén, a megelőző bőrvédelem, 
bőrápolási termék használata ajánlott. Intézkedések a hígítatlan termék bőrrel való 
érintkezésekor jelentkező kellemetlen érzés esetén: azonnal mossa le vízzel; bőrápolás. Ha a 
bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a 
termék edényét vagy címkéjét. 
 
Forgalomba hozatali információ 

A termék megfelel az EU kozmetikai termékekre vonatkozó irányelveknek. 
 

Gyártja  

Dr. Schumacher GmbH 
Malsfeld, Németország 
 

Forgalmazza 

Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft. 
 

Engedélyek 

CPNP bejelentés köteles 
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