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Антибактериална емулсия за хигиенно 

измиване на ръцете 

Приложение: Velodes® Scrub представлява деликатна 
емулсия за измиване на ръцете и цялото тяло. Благодарение 
на съдържанието на глицерин и дериват от кокосово масло, 
предпазва кожата от прекомерно изсушаване и леко я 
овлажнява. Има благоприятно за кожата pH и меки почистващи 
средства. Не съдържа оцветители, нито аромат. Идеално 
решение за лекари, зъболекари, медицински сестри и хора с 
чувствителна кожа, които мият ръцете си често. Неутралното 
pH, съдържанието на глицерин и деривата от кокосово масло 
позволяват ежедневна употреба, без да се предизвиква 
дразнене. Емулсията може да се използва в хранително-
вкусовата промишленост, здравните заведения, училищата, 
детските градини и ресторантите. Съдържа пантенол, който 
осигурява противовъзпалителен ефект и ускорява 
регенерацията на кожата. Придава на кожата усещане за 
мекота. Дерматологично тестван продукт. 

Указания за употреба: Нанесете малко количество течност 
върху мокри ръце, разтрийте до образуване на пяна и 
изплакнете с вода. Избягвайте контакт с очите. 

 

 

 

 
Съдържа: анионни ПАВ, амфотерни ПАВ (кокосов 
бетаин), хидратиращи вещества (глицерин, 
пантенол), антибактериално вещество. 

pH 5,5 - 6,5 

Опаковки: бутилка от 500 ml, туба от 5 L 

 
 

Логистични данни Velodes® Soap 
 

Бр./Кутия 
 

Бр. кутии/пале 

 

Бр./европале 

500 ml 5 L 

Емулсия за измиване на ръцете и тялото 

Приложение: Velodes® Soap представлява емулсия за 
измиване на ръцете, косата и тялото. Продуктът не съдържа 
сапун, така че може да се използва от хора с алергии и 
непоносимост към продукти на основата на сапун. 
Благодарение на подхранващите кожата съставки се 
препоръчва най-вече за медицински персонал, изложен на 
мацерация на кожата, свързана с честото миене на ръцете. 
Емулсията се препоръчва и за пациенти с декубитални рани. 
Дерматологично тестван. 

Указания за употреба: Измиване на ръцете: нанесете малко 
количество от емулсията върху мокри ръце и разнесете, докато 
се разпени, след което изплакнете с вода. Измиване под душа: 
разпределете емулсията върху мокра кожа и коса. Измийте 
тялото си и изплакнете под течаща вода. Измиване във вана: 
изсипете емулсията във вана, пълна с вода. Измийте кожата и 
косата си и след това изплакнете под течаща вода. 

 

 

 

 

 

 
 

Съдържа: анионни ПАВ, амфотерни ПАВ (кокосов бетаин), овлажняващи вещества (глицерин), ароматен състав. 

pH 5,5 - 6,5 

Опаковки: бутилка от 500 ml, туба от 5 L 
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