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Silonda™ & Silonda™ Sensitive
НЕЖИРНИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО 
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
SilondaTM та SilondaTM Sensitive забезпечують регулярний 
догляд за шкірою, зволоження та живлення шкіри при 
щоденному використанні.

•  Масляно-водна емульсія (тип м/в) для живлення та 
зволоження шкіри

•  Формула збагачена живильними та  пом’якшуючими 
компонентами для шкіри 

•  Містить бджолиний віск (білий віск) для створення  
захисного шару 

•  SilondaTM Sensitive не містить барвників та віддушки

•  Дерматологічно протестована



Silonda™ & Silonda™ Sensitive

ГІГІЄНА РУК

ЗАСІБ ФОРМА 
ФАСУВАННЯ АРТИКУЛ

SilondaTM флакон 24 x 500 ml 3110460

SilondaTM Sensitive флакон 24 x 500 ml 3110540

ФАСУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ОБЛАСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ
Для частого та регулярного 
використання з метою живлення 
і зволоження шкіри, особливо 
після частих процедур гігієнічної 
та хірургічної обробки рук, 
миття рук. Завжди наносити 
тільки на чисту шкіру рук. 
Підходить для всіх типів шкіри. 
Для використання пацієнтами 
та співробітниками медичних 
закладів.

СКЛАД (INCI)
SILONDATM

вода, рідкий парафін, 
пропіленгліколь, стеаринова 
кислота, пальмітинова кислота, 
білий віск, триетаноламін, 
карбомер, віддушка, піроктону 
оламін. 
 
SILONDATM SENSITIVE 

вода, рідкий парафін, 
пропіленгліколь, стеаринова 
кислота, пальмітинова кислота, 
білий віск, триетаноламін, 
карбомер, піроктону оламін.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати за температури від 
+0°C до +25°C.
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ВІДМІННИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ВАШОЇ ШКІРИ
Для абсолютної безпеки та здорового стану шкіри рук, догляд за шкірою  
так само важливий як і миття та дезінфекція.

SilondaTM та SilondaTM Sensitive сумісні з нашою лінійкою антисептиків для  
рук та не зменшують їх протимікробну ефективність.

Нанесіть на тильну 
сторону долоні 
кількість засобу, 
розміром з  
лісовий горіх.

Розподіліть засіб 
по руках тильними 
сторонами долонь.

Масажними рухами 
ретельно розподіліть 
засіб у ділянках  
між пальцями та по 
всій довжині всіх 
пальців рук.

Нанесіть засіб на 
нігтьові пластини і 
кутикули. Залишки 
засобу слід розтерти 
по зап’ястях.
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