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Інструкція щодо використання 

лосьйону-емульсії для догляду за шкірою Silonda «Сілонда» 
(головний офіс керівництва в країнах Європи – Ecolab Europe GmbH; головний офіс виробника в 

країнах Європи – Ecolab Deutschland GmbH) 
 

 «Сілонда» - лосьйон-емульсія типу в/м з для догляду за шкірою, відновлює і регенерує шкіру. 
Засіб розроблений спеціально для професійного застосування: в медичній сфері для живлення і 
зволоження шкіри після гігієнічної та хірургічної обробки рук; відновлення шкіри після опіків, 
опромінення інфрачервоними і ультрафіолетовими променями; після прийняття ванн; для догляду 
за сухою шкірою; в комплексній профілактиці пролежнів у лежачих хворих. Засіб «Сілонда» являє 
собою густу емульсію білого кольору з легким приємним запахом. Показник в’язкості складає в 
межах 15000-25000 мПас.  

 
Особливості: 

• водно-масляна емульсія – на відміну від крему швидко всмоктується шкірою не залишаючи 
жирних плям і слідів;  

• має нейтральний pH в межах 7,0-7,5 – зволожує і живить шкіру не роблячи її при цьому 
жирною, не впливає на кислотно-лужний баланс шкіри; 

• підходить для всих типів шкіри; 

• дерматологічно досліджений - гіпоалергенний; 

• містить білий віск – захищає та розгладжує шкіру; 

• зволожує шкіру - створює відчуття прохолоди та свіжості, що особливо актуально при 
застосуванні після проведення сеансів променевої терапії, інфрачервоному та 
ультрафіолетовому опроміненні; 

• завдяки рідкій консистенції засіб може бути використаний в ліктьових дозаторах закритого і 
відкритого типу; 

• рівномірно розподіляється по поверхні шкіри – економічний у використанні. 
 
Призначення: 

• для щоденного догляду за шкірою рук персоналу медичних закладів різного профілю та в 
організаціях, що здійснюють медичну діяльність, особливо для осіб, яким у процесі 
виробничої діяльності доводиться часто мити руки миючими засобами і користуватися 
дезінфікуючими засобами для шкіри рук; 

• для живлення та відновлення шкіри після опіків, опромінення інфрачервоними і 
ультрафіолетовими променями; 

• для комплексної профілактики пролежнів у лежачих хворих; 

• для зволоження і живлення шкіри після прийняття ванн / душу (в т.ч. дітей від народження); 

• для застосування населенням у побуті, особливо для сухої шкіри. 
 
Склад: вода, рідкий парафін, пропіленгліколь, пальмітинова кислота, стеаринова кислота, 
триетаноламін, карбомер, білий віск, віддушка, коричний спирт, гідроксицитронеллаль, 
ізоевгенол, гераніол, гідроксиізогексил 3-циклогексенкарбоксальдегід, бутилфеніл метил- 
пропіональ, ліналоол, бензилбензоат, гексилціннамал, цитронеллол, лімонен, альфа-ізометил 
йонон, метилпарабен, пропілпарабен. 
 
Спосіб застосування: нанести невелику кількість засобу (0,5-1мл) на шкіру і рівномірно 
розподілити по поверхні масажними рухами. 
 
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/3894 від 14.12.2016р. 
 
Термін придатності: 30 місяців з дня виготовлення, за умови зберігання в щільно закритій 
упаковці виробника. 
 



 
 
 
Форма випуску: флакони, об'ємом 500мл, (з дозуючою помпою або без неї), які можуть бути 
використані в ліктьових дозаторах закритого і відкритого типу що встановлені в медичних 
закладах. 


