Huidbescherming
Productinformatie Lucos protect Aqua

LUCOS protect aqua

Professionele, voedselveilige huidcrème voor bescherming van de huid bij contact
met waterachtige en in water oplosbare stoffen. Geschikt voor gebruik in de
voedingsindustrie.
Beschrijving
De waterbestendige, huidbeschermende crème
LUCOS PROTECT AQUA is door zijn speciale
samenstelling voedselveilig. LUCOS PROTECT
AQUA bevat hydraterende vitamine E, evenals
lipiden gemaakt van plantaardige oliën. De snel
absorberende crème beschermt de huid tegen
blootstelling aan stoffen op waterbasis en is bijzonder geschikt in de voedingsindustrie omdat de
bestanddelen allemaal goedgekeurd zijn als voedingsmiddelen, bijvoorbeeld plantaardige vetten
(eetbare vetten) en additieven zoals emulgatoren
en conserveringsmiddelen. Omdat LUCOS PROTECT AQUA geen parfum bevat, wordt mogelijke
geurbesmetting van voedsel voorkomen. LUCOS
PROTECT AQUA is HACCP conform.

Toepassingsgebied
LUCOS PROTECT AQUA is een snel intrekkende
crème die de huid beschermt tegen stoffen op
waterbasis, bijvoorbeeld waterige voedingsmiddelen, met water vermengbare koelsmeermiddelen,
detergenten, desinfecterende middelen, verdunde
zuren, logen of alcoholen, cement, kalk, meststoffen. LUCOS PROTECT SPECIAL is vooral geschikt voor de handen (ook
onder handschoenen), oksels, gezicht of andere ontklede delen van het lichaam.

Productbeschrijving
LUCOS PROTECT AQUA is een witte, waterbestendige en parfum-vrije crème op basis van een water-in-olie-emulsie
(W/O-emulsie), zonder synthetische kleurstoffen, zonder siliconen en zonder minerale olie. Het product heeft een huidneutrale pH-waarde.

Eigenschappen en voordelen
Eigenschap

Voordeel

Huidbeschermende en hydraterende vitamine E -- Hydrateert, verzacht en voorkomt uitdroging van de huid.
Natuurlijke film vormende Cera Alba
Vrij van parfum
Vrij van kleurstoffen
Conform HACCP
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-- Beschermt de huid bij het werken met in water oplosbare en
waterachtige stoffen.
-- Bijzonder geschikt voor de voedingsindustrie.
-- Geen nadelige invloed op levensmiddelen.
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Eigenschap

Voordeel

Trekt snel in de huid, smeert makkelijk uit.
Compatibel met de meest gangbare
handschoenmaterialen
PH-neutraal

-----

Vrij van siliconen
Vrij van minerale olie
Dermatologisch getest

-----

Gebruiksaanwijzing
-- Vooraf de huid grondig reinigen en drogen.
-- Breng LUCOS PROTECT AQUA gelijkmatig aan
op de schone en droge huid en wrijf het product
goed in, een kleine hoeveelheid volstaat.
-- Besteed extra aandacht aan kwetsbare gebieden,
zoals tussen de vingers en rond de nagels.
-- Indien van toepassing andere kwetsbare of
ontklede delen van het lichaam behandelen.
-- Na een korte periode van luchtdroging, heeft de
beschermende film ten volle effect.
-- De werking van LUCOS PROTECT AQUA
is beperkt in de tijd. Daarom moet de crème
opnieuw aangebracht worden na enkele uren.
* Het gebruik van huidbeschermende producten
ontslaat u niet van de plicht tot naleving van de
voorgeschreven beschermingsmaatregelen.

Samenstelling (INCI)
AQUA , GLYCERYL STEARATE CITRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL OLEATE
CITRATE, GLYCERYL OLEATE, TOCOPHERYL
ACETATE, CERA ALBA, ALGIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID.

Huidverdraagzaamheid
De huidverdraagzaamheid van LUCOS PROTECT AQUA is zorgvuldig getest en bewezen.
Een gedrukt certificaat is op aanvraag beschikbaar.
Huidziekten staan op de eerste plaats wat betreft
beroepsziekten. Heel vaak zijn ruwe, schrale en
droge handen een voorteken van een huidprobleem. Als dan geen passende maatregelen worden
genomen, kan dit het begin betekenen van een ernstige huidziekte. Om beroepsmatig veroorzaakte
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Hoge cosmetische aanvaarding.
Ook geschikt voor gezicht en de rest van het lichaam.
Kan ook onder PBM’s (bijv. handschoenen) gebruikt worden.
Zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel (natuurlijke
hydrolipide laag van de huid die onder andere tot taak heeft de huid
te beschermen tegen infecties door bacteriën of schimmels).
Kan bij vele productieprocessen worden ingezet.
Milieuvriendelijk.
Zeer goede huidverdraagzaamheid.
Minimaliseert het risico op huidirritatie.
huidziekten te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig gebruik
te maken van producten voor huidbescherming, huidreiniging en
huidverzorging, aangepast aan de betreffende werkomstandigheden.
LUCOS SKINCARE™ biedt hiervoor een compleet professioneel
programma. Stem het gebruik af op de omstandigheden waaraan de
huid wordt blootgesteld.

Doeltreffendheidstest
De doeltreffendheid van LUCOS PROTECT AQUA is getest en bewezen. Een gedrukt certificaat is beschikbaar op aanvraag.

Coating compatibiliteit
Het Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation bevestigt de algemene coating compatibiliteit van LUCOS PROTECT AQUA.

Kwaliteitsgarantie
LUCOS PROTECT AQUA is onderworpen aan de Cosmetica Verordening van de EG, maar niet aan de wet m.b.t. chemische stoffen of
de richtlijn m.b.t. gevaarlijke stoffen.

Wettelijke voorschriften
LUCOS PROTECT AQUA wordt vervaardigd volgens de GMP eisen
(Good Manufacturing Practice) met daarin de meest recente EGrichtlijnen opgenomen. Het aantal bacteriën is microbiologisch getest
op regelmatige basis en < 100 bacteriën per gram product. Controleproeven maken een vast onderdeel uit van het productieproces.

Houdbaarheid
Een ongeopende originele verpakking bij kamertemperatuur bewaard,
is gedurende ten minste 30 maanden houdbaar (vanaf de datum van
fabricage). De periode na opening (PAO) is aangegeven op elke verpakking.

Veiligheidsinformatieblad
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Het veiligheidsinformatieblad van LUCOS CARE HAND & BODY is
op aanvraag verkrijgbaar.

Eerste hulp
Als LUCOS PROTECT AQUA per ongeluk in de ogen komt, onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ongeveer 10 minuten
(oogdouche, oogspoelfles). Als een branderig gevoel aanhoudt, onmiddellijk een arts raadplegen.

Ecologische gegevens
Alle tubes en flessen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De
polyethyleen verpakkingen kunnen, nadat ze volledig zijn leeggemaakt,
worden afgevoerd met ander polyethyleen afval. De verpakking is
overeenkomstig geëtiketteerd.

Verpakking
LUCOS PROTECT AQUA is beschikbaar in een 100 ml tube en een
1000 ml softfles, bestemd voor het dispensersysteem LUCOS Vario.
Verpakking
100 ml tube

Artikelnummer
12 tubes per doos

00343110

1000 ml softfles 6 flessen per doos

00343115

Bedrijfsgegevens
Lucos Skincare™ is a brand of Exclusiva BV
Exclusiva BV
Schaafstraat 17-21
NL-1021 KD Amsterdam
www.lucosskincare.com
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