
Velodes® Scrub
Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

Płyn
Zawiera 
glicerynę
i olejek

kokosowy

Zastosowanie:
Velodes® Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla 
lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość gliceryny i 
pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Emulsja może być stosowana w przemyśle 
spożywczym, instytucjach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach oraz restauracjach. Przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:
Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą. Czynności wykonywać zgodnie 
z techniką mycia rąk wg WHO. 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Lauramine Oxide , Panthenol, Benzalkonium 
chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric acid.

Cechy produktu:

Opakowania handlowe: butelka 500 ml, kanister 5 l

Utrzymanie
czystości

Mycie
i pielęgnacja
dłoni

Skład: 

Zalecana dla alergików do mycia rąk i całego ciała.

Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób           
z wrażliwą skórą, często myjących ręce.

Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych.

Neutralne dla skóry pH.

Posiada właściwości niesprzyjające rozwojowi bakterii -
przebadana zgodnie z normą EN 1499.

Zawiera pantenol, który działa przeciwzapalnie i przyśpiesza 
proces regeneracji naskórka.

Nadaje skórze uczucie gładkości.

Zalecany w przemyśle spożywczym i instytucjach służby 
zdrowia.



Technika mycia rąk według WHO:
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Velodes® Scrub

Zmocz ręce wodą Nabierz tyle środka, aby pokryć 
całe powierzchnie dłoni

Pocieraj o siebie 
rozprostowane dłonie

Połóż prawą dłoń na grzbiecie 
lewej dłoni przeplatając palce, 
a następnie zamień dłonie

Złóż razem dłonie 
przeplatając palce

Grzbiet palców dłoni schowaj
w drugiej dłoni splatając razem
palce

Pocieraj obrotowo lewy kciuk
zaciśnięty w prawej dłoni, 
a następnie zamień dłonie

Pocieraj obrotowo lewą dłoń
do tyłu i przodu zaciśniętymi
palcami prawej dłoni, a następnie
zmień ręce

Opłucz ręce wodą Wytrzyj ręce do sucha
jednorazowym ręcznikiem

Użyj ręcznika do zakręcenia kranu Teraz Twoje ręce są bezpieczne
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Akcesoria:
dozownik łokciowy 0,5 L,
dozownik łokciowy 0,5 L z podstawką,
pompka do mydła (pasuje do butelek z linii Velodes o poj. 0,5 L i 1 L)


