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Tekutý krém - Silonda
SILONDA - regenerační a ochranný tekutý krém s obsahem včelího vosku.
Výhody pro uživatele:
SILONDA ošetřuje, chrání a udržuje pokožku pružnou zejména pří častém mytí a dezinfekcí, po koupeli nebo slunění. Příjemně
chladí a osvěžuje. Příjemně voní. Rychle vsakuje do pokožky a reguluje její vlhkost.
Oblasti použití:
Je ideální k ošetření pokožky rukou i celého těla
- u osob s citlivou pokožkou
- při ošetřování dětí
- pro seniory
- při častém mytí a dezinfekcí rukou
- jako pracovní pomůcka k ochraně pokožky rukou
Způsob použití:
Ruce a tělo pravidelně ošetřovat SILONDOU. Nanést malé množství, lehce rozetřít a vtírat.

SILONDA LIPID - reparační a ochranný tekutý krém s vitaminem E.
Vlastnosti:
SILONDA LIPID je vhodná pro zvláště namáhanou pokožku, např. u lékařského a zdravotnického personálu, který opakovaně
namáhá pokožku rukou při častém mytí a dezinfekci, všude tam, kde je třeba chránit citlivou pokožku osob, které vyžadují
mimořádnou ochranu a péči. K ošetření rukou i celého těla u osob s citlivou pokožkou, pro seniory.
Doplňuje pokožce její přirozenou vlhkost a vláčnost a působí regeneračně na poškozenou pokožku. Splňuje náročné požadavky
moderní speciální péče o pokožku celého těla. Velmi se osvědčila pro péči o chodidla, která trpí sklonem k rohovatění a
následnému popraskání pokožky.
Způsob použití:
Po umytí, sprchování nebo koupeli ošetřete pokožku přípravkem SILONDA LIPID.
Oblasti použití:
K ošetřování rukou při častém mytí a dezinfekci.

SILONDA SENSITIVE - Reparační a ochranný tekutý krém s regeneračním účinkem na bázi včelího vosku. Produkt pro
ošetření pokožky u citlivých osob. Zcela bez parfemace.
Vlastnosti:
SILONDA sensitive je vhodná pro osoby s citlivou pokožkou i pro ty, jejichž pokožku je významně namáhaná.
Velmi rychle se vstřebává do pokožky a reguluje její vlhkost. Výborně se hodí pro všechny typy pleti a pro každodenní a
opakované ošetření při častém mytí a dezinfekci. Intenzivně regeneruje pokožku po opalovaní, termo a UV terapii stejně jako po
mytí, koupání a balneoprocedurách.
Způsob použití:
Ošetřete pokožku přípravkem SILONDA sensitive.
Oblasti použití:
K ošetřování rukou při častém mytí a dezinfekci. K ošetření celého těla.

Katalog. číslo
Popis produktu
ECO3038910 Silonda: regenerační a ochranný tekutý krém s obsahem včelího vosku
ECO3038990 Silonda Sensitive: regenerační a ochranný tekutý krém s obsahem včelího vosku
ECO3038930 Silonda Lipid: reparační a ochranný tekutý krém s vitaminem E

tel.: +420 731 476 698
+420 731 476 638

e-mail: info@echolab.cz
IČO: 04999932

Množství
500ml
500ml
500ml

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
667315/5500

Cena bez DPH
161,178,222,-
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