
Ręce i skóRa

pielęgnujące eMulsje
DO Rąk i ciaŁa

silonda® 

emulsje silonda® zachowują 
i regulują stopień wilgotności skóry, 
szczególnie w przypadku częstego 
mycia i dezynfekcji. szybko działające 
substancje regulujące wilgotność chronią 
skórę przed wystąpieniem podrażnień.

To emulsje do pielęgnacji rąk i ciała, 
przeznaczone do każdego typu skóry.  
Doskonale tolerowane również 
w przypadku skóry wrażliwej.

 \ silonda® - pielęgnująca emulsja  
z woskiem pszczelim

 \ silonda® sensitive - bezzapachowa 
emulsja z woskiem pszczelim

 \ silonda® lipid - regenerująca emulsja



pielęgnacja 
Rąk i ciaŁa    
ZasTOsOWanie
W szpitalach, gabinetach lekarskich, 
stomatologicznych, kosmetycznych, 
domach pomocy społecznej,  
dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego  
oraz pacjentów.

spOsóB pOsTępOWania
Ręce i ciało pielęgnować regularnie 
emulsją silonda. nanieść potrzebną ilość, 
lekko rozprowadzić i wetrzeć w skórę.

euROpejska nOTYFikacja  
pRODukTóW kOsMeTYcZnYcH

cpnp Ref.: 1000736 (silonda)
cpnp Ref.: 1283378 (silonda sensitive)
cpnp Ref.: 1073124 (silonda lipid)
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Dlaczego silonda sensitive?
jest emulsją oleju w wodzie bez dodatku 
substancji zapachowych, które mogą być 
czynnikiem alergizującym bądź drażniącym. 
przeznaczona szczególnie do suchej 
i wrażliwej skóry skłonnej do alergii. Zawiera 
wosk pszczeli i olejki pielęgnacyjne. chroni, 
wygładza i nawilża skórę. szybko się wchłania, 
przyjemnie chłodzi, działa odświeżająco.

skŁaD Wg inci
aqua, paraffinum liquidum, propylene gly col, palmitic 
acid, stearic acid, Triethanolamine, cera alba, carbo-
mer, Methylparaben, propylparaben.

Dlaczego silonda lipid?
jest emulsją wody w oleju. pielęgnuje 
i regeneruje uszkodzoną skórę.
Wzmacnia elastyczność i poprawia wilgotność 
skóry, która potrzebuje szczególnie intensywnej 
ochrony w niesprzyjających warunkach  
(np. niskie temperatury). Reguluje natłuszczenie 
i stopień wilgotności skóry, działa ochronnie. 
posiada przyjemny i delikatny zapach.

skŁaD Wg inci
aqua, paraffinum liquidum, ethylhexyl palmita-
te, glycerin, sorbitan isostearate, polyglyceryl-3 
polyricinoleate, Magnesium sulfate, Methylparaben, 
propylparaben, lactic acid, Tocopherol, Hydrogenated 
palm glycerides citrate, parfum, cinnamyl alcohol, Hy-
droxycitronellal, isoeugenol, geraniol, Hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde, Butylphenyl Methyl-
-propional, linalool, Benzyl Benzoate, Hexyl cinnamal, 
citronellol, limonene, alpha-isomethyl ionone.

kORZYŚci Dla uŻYTkOWnika
 \ polepszają wilgotność i elastyczność 
skóry. Wypielęgnowana skóra jest dzięki 
temu odporniejsza na wpływ szkodliwych 
warunków zewnętrznych

 \ są doskonale tolerowane przez skórę dzięki 
odpowiednio dobranym i w optymalny 
sposób połączonym ze sobą składnikom 
pielęgnującym

 \ Regulują trwale poziom tłuszczów oraz bilans 
wodny skóry

 \ Dobrze się rozprowadzają i szybko wnikają 
w głąb skóry, wygładzają ją

 \ Bezpieczne dla użytkownika – emulsje 
przetestowane klinicznie i dermatologicznie

OBsZaR ZasTOsOWaŃ
Do codziennej pielęgnacji rąk i skóry nara- 
żonej na zniszczenie. szczególnie zalecane  
w przypadku częstego mycia i dezynfekcji  
(po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk).  
Do pielęgnacji całego ciała dla wszystkich  
rodzajów skóry, a szczególnie dla osób  
o suchej, wrażliwej, lekko już uszkodzonej skórze.  
Doskonałe do pielęgnacji skóry pacjentów.  
Do regeneracji i regulowania stanu skóry  
po zabiegach z wykorzystaniem wysokich  
temperatur oraz naświetlaniach.

W celu ŁaTWegO 
i HigienicZnegO DOZOWania 
ZalecaMY sTOsOWanie 
DOZOWnikóW:
Dermados z wkładem  
plastikowym 10000004
Dermados z wkładem  
ze stali nierdzewnej 10029719

emulsja nawilżająca typu:
Olej W WODZie

emulsja natłuszczająca typu:
WODa  W Oleju

Opis ilOść KOd 
prOduKtu

silonda
Butelka 500 ml 24 szt. 3038890

silonda sensitive
Butelka 500 ml 24 szt. 3038990

silonda lipid
Butelka 500 ml 24 szt. 3038950

silonda lipid
Tuba 100 ml 50 szt. 3014270

Dlaczego silonda?
jest emulsją oleju w wodzie. To delikatna 
emulsja pielęgnująca przeznaczona do wrażliwej
i narażonej na zniszczenie skóry. Zawiera wosk 
pszczeli i olejki pielęgnacyjne, które regulują 
stopień wilgotności skóry oraz jej natłuszczenie. 
jest idealnym preparatem do pielęgnacji rąk 
w przypadku częstego mycia rąk i dezynfekcji. 
szybko się wchłania, przyjemnie chłodzi i działa
odświeżająco.

skŁaD Wg inci
aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, palmitic 
acid, stearic acid, Triethanolamine, carbomer, cera 
alba, parfum, cinnamyl alcohol, Hydroxycitronellal, 
isoeugenol, geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexe-
ne carboxaldehyde, Butylphenyl Methyl-propional, 
linalool, Benzyl benzoate, Hexyl cinnamal, citronellol, 
limonene, alpha-isomethyl ionone, Methylparaben, 
propylparaben.
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