
Hand-/Hudkräm Urea U ; Fri från parfym, silikonfri
En hudvänlig hand- och hudkräm fri från parfym. Fri från silikon. Allergivänlig. 

U är en mycket lättflytande hand- och hudkräm som snabbt tas upp av huden som därefter blir kladdfri.
U är lämplig att användas på känslig hud, på hudirritationer och på diverse hudproblem.
U är lämplig att användas på torr, narig, sliten, sprucken och irriterad hud samt på hud som utsatts för slitage.
U stödjer återhämtningen och bidrar till att huden återfår sin normala funktion.
U är lämplig att användas på hud som ofta tvättas och på hud som yrkesmässigt utsätts för hälsofarliga ämnen.
U återfuktar huden och gör huden mjuk och elastisk.
U är olöslig i vatten och alkoholer samt svårlöslig i organiska lösningsmedel vilket gör den långstidsverkande.
U är fri från silikon och kan användas av målare, lackerare och av annan personal som utför målning, lackering eller limning.
U innehåller urea, glycerin och bisabolol. 
U är dermatologiskt testad och fri från parfym vilket minskar risken för allergier och irritationer.
U förpackad i 2 Liters vacuumbagar sörjer för en särskilt steril miljö och låg bakteriell påverkan samt lång lagerhållbarhet.
U är tillverkad enligt GMP (General Manufacturing Practice).

PRODUKTBAS Olje/vatten-emulsion.
INNEHÅLL (INCI**) Aqua, Urea, Glyceryl Stearate Se, Lanolin, Glycerin, Phenoxyethanol, Cetearyl Alcohol, Helianthus

Annuus Seed Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Stearic Acid, Palmitic Acid, Bisabolol, Glyceryl Oleate,
Ethylhexylglycerin, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Acrylates Copolymer,
Potassum Stearate, Lactic Acid.  

FÄRG Vit.
VISKOSITET Lättflytande. 
ANVÄNDNING Tag lite hand-/hudkräm och gnid in på rengjord hud efter tvätt, efter arbete, efter utsatthet eller vid 

behov. Gnid helst till huden helt absorberat produkten.
ÖVRIGT Urea är ett ämne som anses vara nyttigt för huden. Bisabolol har använts i hundratals år i kosmetika på 

grund av dess hudläkande egenskaper. Bisabolol är känt för att ha anti-irriterande, antiinflammatoriska
och antimikrobiella egenskaper. Bisabolol är svårlösligt i vatten. Glycerin är bakteriehämmande.
Kosmetikaprodukt tillverkad enligt the European Cosmetics Regulation. 
SDB (säkerhetsdatablad) krävs inte för kosmetikaprodukter.

FÖRVARING Rumstemperatur. Gärna mörkt, torrt och svalt.
Lagerhållbar ca 18-30 månader. (Öppnad/oöppnad förpackning).
OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är inte detsamma som sista förbrukningsdag.
Kontakta LIMUS för mer information.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAGAS VID ANVÄNDNINGEN:
Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommit i ögonen, skölj noggrant med vatten.

FÖRPACKNING 250ml vit rund PE-flaska med Flip-Top-kapsyl. Även för pump.
500ml vit rund PE-flaska med Flip-Top-kapsyl. Även för pump.
2 Lit. bag (Collapsible bottle) för väggmonterad dispenser. 
Pumpar och dispenser finns som tillbehör och köpes separat.

Kontakta LIMUS för utförligare information. 

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, 
testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje 
användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett för köparen vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. 
Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller 
överlåtas till ägaren.
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 ** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)
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