
RĘCE I SKÓRA

  Formuła przyjazna dla skóry

 Bez barwników i substacji zapachowych

 Przetestowany dermatologicznie

Seraman® soft to delikatny preparat 
myjący. Zapewnia optymalne nawilżenie  
i ochronę skóry.

Seraman® soft został stworzony z myślą 
o pracownikach opieki zdrowotnej, do 
częstego mycia rąk.

Seraman® soft

ŁAGODNE MYCIE WRAŻLIWEJ SKÓRY
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Dlaczego Seraman® soft?

Seraman Soft jest łagodnym preparatem 
myjącym do rąk i ciała. Został stworzony  
z myślą o pracownikach opieki zdrowotnej, do 
częstego i delikatnego mycia.  Bez zapachu  
i barwników, doskonale nadaje się dla osób  
o wrażliwej skórze.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  Stworzony specjalnie, by zapewnić dodatkową 
ochronę i nawilżenie dla rąk pracowników 
opieki zdrowotnej

  Zawiera emolienty, zapobiegające wysuszaniu 
skóry

  Dzięki zawartości specjalnie dobranych 
środków powierzchniowo-czynnych dokładnie 
myje, jednocześnie pielęgnując skórę

  Formuła bez barwników i substancji 
zapachowych

 Neutralna dla skóry wartość pH
 Testowany dermatologicznie

 
ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do higienicznego  
i chirurgicznego mycia rąk. Doskonale nadaje 
się do częstego mycia rąk oraz całego ciała. 
Odpowiedni dla osób o wrażliwej skórze, ze 
skłonnościami do alergii.

PRODUKT JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU 
DO HIGIENY RĄK NEXA™

zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo 
i jednocześnie chroniącego środowisko. 
Preparat Seraman Soft jest sprzedawany  
w specjalnych, zasysających się butelkach, 
które zapewniają wykorzystanie produktu 
do końca i zajmują mniej miejsca w koszu 
na śmieci. Pompka jest wymieniana wraz 
z butelką, co gwarantuje wysoki poziom  
bezpieczeństwa higienicznego. Dzięki 
unikatowemu rozwiązaniu, pompka wciąga 
namiar produktu z powrotem do środka, 
zapobiegając kapaniu.

ŁAGODNE 
MYCIE 
WRAŻLIWEJ 
SKÓRY
OBSZAR ZASTOSOWAŃ
Do użycia w szpitalach i gabinetach 
lekarskich, gabinetach stomatologicznych, 
kosmetycznych i fryzjerskich, domach 
opieki – wszędzie, gdzie częste mycie rąk 
jest konieczne.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Nanieść produkt na zwilżone ręce lub całe 
ciało, dokładnie rozprowadzić,  
a następnie spłukać. Osuszyć skórę.

SKŁAD WG INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Ammonium 
Sulfate, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Cocomidopropyl Betaine, 
Laureth-2, Propylene Glycol, PEG-55 
Propylene Glycol Oleate, Citric Acid, 
Sodium Benzoate.

EUROPEJSKA NOTYFIKACJA 
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
CPNP REF.: 1747373 (Seraman Soft) 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS ILOŚĆ
KOD 

PRODUKTU

Seraman Soft 750 ml 6 szt. 3083100

DOZOWNIKI ILOŚĆ
KOD 

PRODUKTU

Manualny dozownik 
Nexa™ Compact 6 szt. 10034446

Bezdotykowy dozownik 
Nexa™ Compact 6 szt. 10034392

Przycisk łokciowy  
do Nexa™ (szary) 5 szt. 10034736

Seraman® soft


