Toepassingmogelijkheden:

Eigenschappen:

PreSpec® SkinCare is een beschermende lotion te gebruiken voor
het gehele lichaam (lijf, handen en gezicht). PreSpec® SkinCare
gaat een verbinding aan met de dode huidcellen en vormt zo een
ademend laagje. Dit laagje helpt om onder de meest moeilijke
omstandigheden de vochthuishouding in tact te houden.

Fysische eigenschappen:
Kleur:
Reuk:
Afbreekbaarheid:

Het zorgt ervoor dat vocht, oliën en lipoid door de huid worden
vastgehouden. Tegelijkertijd beschermt PreSpec® SkinCare tegen
de schadelijke invloeden van buitenaf. De lotion wast niet af! Ook
niet met ontsmettingsalcohol. In plaats daarvan schilfert hij op
natuurlijk wijze af samen met de dode huidcellen. Hierdoor blijft
de verzorging en bescherming urenlang in tact. Doordat het
beschermende laagje het vocht insluit kan de droge en
beschadigde huid zich op een natuurlijke en zeer doeltreffende
wijze herstellen! De lotion helpt de problemen bij eczeem en
psoriasis te verzachten.
De beschermende eigenschap voorkomt huidallergieën, dermatitis
en huidirritaties, en zorgt voor weerstand tegen giftige planten en
struiken. PreSpec® SkinCare wordt in heel wat industrieën
gebruikt om de huid te beschermen – tegen de voortdurende
blootstelling aan water, ontsmettingsmiddelen,
schoonmaakproducten, oplosmiddelen, verf en verdunners, of
gewoon om de huid na het werk sneller te kunnen reinigen,
omdat verf, olie en vuil gemakkelijker kunnen worden
afgewassen.

Creme/pasteus
Wit
Neutraal
Biologisch optimaal

PreSpec® SkinCare maakt deel uit van onze PreClean®,
PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld
voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende
bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en
toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen
onze website www.ccpi.nl Deze informatie is gebaseerd op
laboratorium en praktijkervaringen. Bij toepassing en
gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de
technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat
omschreven.
De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van
de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Gebruiksaanwijzing:
1.
2.

Breng een geringe hoeveelheid PreSpec® SkinCare aan
op een (schone) droge huid.
Het liefst de behandeling om de vier uur herhalen voor
een blijvend optimaal effect.

Bijzondere voordelen:









PreSpec® SkinCare hydrateert, verzorgt en beschermt de
huid 4 uur lang. Wordt snel door de huid opgenomen en
is absoluut niet vet. Hecht zich aan de dode huidcellen
van de opperhuid waarmee het een beschermend laagje
vormt. Zo helpt PreCare®SkinCare het uitdrogen en
beschadigen van de huid te voorkomen.
Wast niet af! Verdwijnt op natuurlijke bij het ex foliëren
van de dode huidcellen. Daarom PreSpec® SkinCare om
de 4 uur aanbrengen.
PreSpec® SkinCare bevat geen parabenen en is
ongeparfumeerd.
De ideale bescherming bij: werk in en om het huis,
gezondheidszorg (ontsmettingsalcohol!), verpleging,
tuinieren, bouw, doe-het-zelf, etc. · Het gebruik van
ontsmettingsalcohol (droge huid) zoals omschreven in
de Wet Infectie Preventie (de WIP) wordt niet verstoord
door de huidbescherming van PreSpec® SkinCare

Doordat PreSpec® SkinCare hypoallergeen is, is het
geschikt voor vele huidaandoeningen.
Bijvoorbeeld: eczeem, psoriasis, kloven of gewoon
een droge huid.
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