
Tekutá emulzia s olivovým olejom (Olea Europaea)
na umývanie vhodná k použitiu pred hygienickou
a chirurgickou dezinfekciou rúk ale aj pre
každodennú hygienu rúk a celého tela.

prosavon®

Šetrný k
 pokožke

Naše Plus
Vhodný na umývanie pred hygienickou a chirurgickou
dezinfekciou rúk
Na umývanie rúk a hygienu celého tela

Špeciálne zloženie zabraňuje vysušovaniu pokožky

Bez obsahu silikónových prísad

pH neutrálne k pokožke

Príjemná vôňa

Oblasti použitia
Prosavon je vhodný na každodenné umývanie rúk (bežné
umývanie, umývanie pred hygienickou a chirurgickou
dezinfekciou) a povrchu celého tela vo všetkých
zdravotníckych zariadeniach, sociálnych ústavoch,
inštitúciách, potravinárstve (kuchyne, verejné stravovanie),
farmaceutických spoločnostiach, športových zariadeniach
ale aj v komunálnej sfére (kozmetické a masážne salóny,
manikúry, pedikúry, piercing, tatoo...). Prípravok je
kompatibilný s alkoholovými prípravkami (Septoderm,
Septoderm Gel, Desmanol pure, Desmanol pure gel,
Desderman pure, Desderman pure gel).

Návod na použitie
Naneste na ruky dostatočné množstvo prípravku prosavon,
rozotrite a pridaním vody vytvorte penu. Po expozícií
30s umývania rúk-opláchnite pitnou vodou a osušte
jednorazovým uterákom.
Umývanie tela:
Navlhčite pokožku tela. Naneste na pokožku dostatočné
množstvo prípravku, rozotrením vytvorte penu. Umývajte telo
po dobu aspoň 30 s. Dôsledne opláchnite čistou vodou.
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Distribútor Výrobca
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz

Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre
výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom
certifikátov GMP pre lieky.

Zloženie
Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl
Cocoate, Olive Oil Glycereth-8 Esters, Glycerin, Styrene /
Acrylates Copolymer, Polyquaternium-7, Parfum, Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Zvláštne upozornenia
Doba exspirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu Balenie Číslo
výrobku

Prosavon Bag 1 l nw 6/Kartón 70000095

Prosavon disinfecting gel 50 ml - 2 ks 34/Kartón 70000274

Prosavon disinfecting gel 50 ml 24/Kartón 70000273

Prosavon 500ml s pumpou 20/Kartón 70002876

Prosavon 500 ml nw 20/Kartón 70000092

Prosavon do nást. Dávkovača 500 ml
nw

20/Kartón 70000093

Prosavon disinfecting soap 300 g 12/Kartón 70000271

Prosavon 1 l nw 12/Kartón 70000094

Prosavon 5 l nw 1/Kanister 70000096

Životné prostredie
Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku
Kozmetický prípravok


