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HAND-/HUDKRÄM
Hand- och hudkrämer av hög kvalité, effektiva och funktionella. Lämpade speciellt för yrkesfolk som ofta utsätter
sin hud för stora påfrestningar. Bör användas efter arbete, efter tvätt samt efter att huden utsatts för påfrestningar 
eller så ofta du själv vill. Kan givetvis användas av alla som har högt ställda krav. Mycket hudvänliga. Lämpade både 
för normal hud, för känslig hud, för hud som utsätts för stora påfrestningar samt för hud med div. hudproblem. 
Mjukgör, återfuktar samt ser till att stödja återhämtningen av skadad hud. Bör användas på torr, sliten, narig, 
irriterad, skadad och ofta utsatt hud. Fria från silikon. Kan även användas i förebyggande syfte för att skydda huden 
mot uttorkning, sprickbildning och skador.
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Parfymerad. Kvarlämnar inga feta fingeravtryck. 
Geleaktig konsistens. Med välgörande Bivax och 
Kamomill. För daglig hudvård. 480g (ca 500ml) 
flaskor och 1 L Collapsible bottle.

Effektiv mot hudproblem. Ser till att huden återhämtar sig 
efter skada, rodnader och irritationer. Baserad på Bisabolol 
och Urea. Lättflytande. Med eller utan parfym. 480g (ca 500ml) 
flaska samt 1 L Neptun-bottle och 1 L Collapsible bottle.

En lättflytande hudkräm avsedd för hela kroppen. 
Absorberas snabbt av huden. Mjukgör och återfuktar. 
Innehåller Panthenol och Allantoin. Även för personer med 
hudproblem. Parfymerad. 480g (ca 500ml) flaskor samt 1 L
Neptun-bottle och 2 L Collapsible bottle.

Urea U
Hand- och 
hudkräm
Fri från silikon.
Med eller utan
parfym.

Kamomill K
Handkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.
Fettfri.

Lotion D
Hudkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.

Parfymerad. Kladdfri. Lätt krämig konsistens. 
Med välgörande Allantoin, Panthenol och Urea. 
Olöslig i vatten och alkoholer samt svårlöslig i 
organiska lösningsmedel. 
100ml smidig pumpflaska.

Manu Care
Handkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.
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S1 = En hudskyddskräm som skyddar huden 
vid arbete med lim, färg, lack, bets och liknande
ämnen. Underlättar också rengöring vid tvätt.
Minimerar kroppens upptag av skadliga ämnen.
1 L Collapsible bottle för dispenser. Flaskor och
burkar på förfrågan.

S1
Fri från silikon.
Parfymerad.
Vid arbete med
färg, lack, lim, 
bets, svärta etc.

S3 = En hudskyddskräm med dubbelverkan.
Användes vid arbete med såväl vattenlösliga
som icke vattenlösliga ämnen. Motverkar att 
svår smuts vidhäftar på huden.
1 L Collapsible bottle för dispenser. Flaskor och 
burkar på förfrågan.

S3
Fri från silikon.
Parfymerad.
Dubbelverkan för 
odefinierbara 
ämnen.

HUDSKYDDSKRÄM
Hudskyddskrämer som skyddar huden vid arbete med skadliga ämnen. Stärker hudens skydd och minimerar
kroppens upptag av skadliga ämnen. Skyddar huden mot uttorkning, sprickbildning och slitage. Krämerna ser 
också till att svår smuts inte lika lätt vidhäftar på huden och underlättar därmed rengöring vid tvätt. Fria från
silikoner och kan användas av målare och lackerare. Lämpade både för normal hud och för känslig hud.

FÄRG
LACK
LIM

DUO
DUBBEL
VERKAN

Skyddar huden vid arbete med lim, färg, olja, 
metallsmuts och andra svårt vidhäftande ämnen. 
Underlättar också rengöring vid tvätt. Minimerar 
kroppens upptag av skadliga ämnen.
150ml smidig pumpflaska.

Manu Glove
Hudskyddskräm
Fri från silikon.
Parfymerad.

Dispenser P och ECO
Till 1 och 2 L Collapsible bottle.

Dispenser Neptun 
Till 1 L Neptun-bottle. Manuell.

Pumpar till flaskor.
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