Huidverzorging
Productinformatie Lucos CARE HAND & BODY

LUCOS CARE HAND & BODY

Professionele, huidverzorgende en hydraterende lotion voor handen, gelaat en lichaam.

Beschrijving
LUCOS CARE HAND & BODY is een olie-inwater emulsie (O/W emulsie), speciaal ontwikkeld
om de door het beroep belaste huid te verzorgen.
LUCOS CARE HAND & BODY is middelmatig
vettend, trekt snel in en laat geen storende vette
film op de huid na. Het bevat ook geen siliconen
en is aangenaam geparfumeerd.
Huid die belast wordt door het milieu en de werkomstandigheden geraakt beschadigd door een
verlies aan vocht en vettende bestanddelen. Het
natuurlijk herstellend vermogen van de huid kan
deze permanente schade slechts tot op zekere
hoogte compenseren, wat leidt tot beschadigde
en vroegtijdig verouderde huid.
LUCOS CARE HAND & BODY beschermt tegen
dit fenomeen en voorziet de huid van vocht en
vettende bestanddelen. De toegevoegde allantoïne brengt daar bovenop nog extra vocht in en
panthenol zorgt voor een onstekingsremmende
en wondhelende werking.

Toepassingsgebied
LUCOS CARE HAND & BODY is een lotion die speciaal ontwikkeld is om de belaste huid te verzorgen en te herstellen,
en is geschikt voor normale en droge huid.

Eigenschappen en voordelen
Eigenschap

Voordeel

Lotion

-- Kan gebruikt worden voor het hele lichaam.

O/W emulsie

-- Wordt snel geabsorbeerd door de huid.
-- Vormt geen storende vette film op de huid.
-- Hydraterend, voegt additioneel vocht toe aan de belaste huid.

Allantoïne
Panthenol
Vrij van Siliconen
Dermatologisch getest
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-- Werkt ontstekingsremmend.
-- Ondersteunt de wondheling.
-- Kan bij vele productieprocessen worden ingezet.
-- Zeer goede huidverdraagzaamheid.
-- Minimaliseert het risico op huidirritatie.
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Gebruiksaanwijzing

richtlijn m.b.t. gevaarlijke stoffen.

-- Vooraf de huid grondig reinigen en drogen.
-- Breng LUCOS CARE HAND & BODY gelijkmatig aan op de te behandelen delen van de huid.
-- Besteed extra aandacht aan kwetsbare huidzones, zoals tussen de vingers en rond de nagels.
-- De lotion is tevens geschikt voor gebruik in het
gelaat.
-- Zorg dat het product niet in de ogen komt.

Kwaliteitsgarantie

Samenstelling (INCI)

Houdbaarheid

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL PALMITATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN,
CETEARYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL,
CETEARETH-12, CETEARETH-25, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM MYRETH SULFATE,
PARFUM

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.

Huidverdraagzaamheid

Eerste hulp

De huidverdraagzaamheid van LUCOS CARE
HAND & BODY is zorgvuldig getest en bewezen.
Een gedrukt certificaat is op aanvraag beschikbaar.

Als LUCOS CARE HAND & BODY 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.

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 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.

LUCOS CARE HAND & BODY wordt vervaardigd volgens
de GMP eisen (Good Manufacturing Practice) met daarin de
meest recente EG-richtlijnen 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.

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

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 CARE HAND & BODY is beschikbaar in een 200 ml tube
en een 1000 ml softfles, bestemd voor het dispensersysteem LUCOS
Vario.
Verpakking

Artikelnummer

Coating compatibiliteit

200 ml tube

12 tubes per doos

00343400

Het Fraunhofer Institute for Manufacturing
Engineering and Automation bevestigt de algemene
coating compatibiliteit van LUCOS CARE HAND
& BODY.

1000 ml softfles 6 flessen per doos

00343405

Wettelijke voorschriften
LUCOS CARE HAND & BODY is onderworpen
aan de Cosmetica verordening van de EG, maar
niet aan de wet m.b.t. chemische stoffen of de
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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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