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Application areas
• forDomenii
applicationde
on utilizare
clean and dry skin

• for application on clean and dry skin
• destinat
aplicării
peand
pielea
curată și skin
uscată
• special
skin care
for dry
demanding
•
pentru
îngrijirea
pielii
normale
• suitable for hand and body care
• adecvat pentru îngrijirea mâinilor și a corpului

Product Profile
Profilul
• waterin-oil produsului
emulsion

• emulsie
de ulei în
apă restores the smoothness and
• contains
Sheabutter,
which
• conține
de jojoba,
care
regulates
the ulei
moisture
content
of menține
the skin învelișul natural acid
pielii (pelicula
hidrolipidică)
printr-un
aport echilibrat de
• has aalcalming
and moisturizing
effect
on the skin
grăsime și umiditate, fără a lăsa pelicule grase neplăcute
• conține ceară de albine, care are caracteristici de protecție și
Instructions
use
hidratarefor
a pielii
Apply product and rub into the skin.
For daily hand and body care.
Instrucţiuni
To ensure
a hygienicde
use,utilizare
the RKI recommends the use of
Aplicați
produsul
și frecați-l pe piele.
dosing
pumps
or dispensers.
Destinat îngrijirii zilnice a mâinilor și a corpului.
Pentru a asigura condiții igienice, RKI recomandă utilizarea
pompelor dozatoare sau a dozatoarelor.

Pentru a asigura condiții igienice,
este recomandată extragerea
produsului cu ajutorul pompelor
dozatoare sau al dozatoarelor
Frecați ușor produsul pe mâinile
curate/uscate

Aplicați produsul pe dosul palmei
și întindeți crema cu dosul
celeilalte palme

Apoi, aplicați crema pe degete și, în
cele din urmă, la interiorul palmei
Acordați atenție zonelor dintre
degete și lojelor unghiale

esemtan skin lotion
®

Date despre produs

Informații legate de mediu

Ingrediente:
Apă, parafină lichidă, etilhexanoat de cetearil, glicerină, ulei
din semințe de Simmondsia Chinensis (Jojoba), distearat de
poliargliceril-3 metilglucoză, acid stearic, stearat de gliceril,
miristat de izopropil, Cera Alba (ceară de albine), alantoină,
poliacrilat de sodiu, gumă xanthan, arome, sorbat de potasiu,
benzoat de sodiu, acid citric

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH
Vâscozitate, dinamică
Metodă:

albă
cca 0,98 g/cm3 / 20 °C
nu este aplicabil
emulsie
cca 5/20 °C
cca 700 mPa*s/20 °C
DIN 53019

Expertiză și informații
Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o
trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

Recomandări specifice
A se feri de razele solare.
A se depozita doar la temperatura camerei.
Eventuala sedimentare a ingredientelor este complet
reversibilă prin agitare și nu afectează calitatea produsului.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de
livrare

Cod articol

esemtan skin lotion flacon 150 ml

30/cutie

la cerere

esemtan skin lotion flacon 500 ml

20/cutie

la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare
Accesorii pentru utilizare

Cod articol

500 ml/1 l pompă de dozare (3 ml/doză)

180303

Dozator KHK 500 (aprox. 0,75-1,5 ml per doză)

669600

Braț lung pentru dozator produs 500 ml

669610

sm 2 500 (aprox. 1,0-3,0 ml per doză)

668600

sm 2 Universal (aprox. 1,0-3,0 ml per doză)

668500

Produse asemănătoare

IS O

13485

Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secţ. 13
alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Producător:
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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• gel activ esemtan®
• spumă de curățare în profunzime esemtan®
• esemtan® dry skin balm
• esemtan® washlotion
• mănuși pentru spălare esemtan®

