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HUIDVERZORGING Na het werk

■ O/W emulsie met urea, rijst-kiem olie en
bisabolol

■ snel intrekkend
■ licht vettend
■ mineraalolievrij
■ siliconenvrij
■ geparfumeerd / parfumvrij
■ HACCP (parfum- en geur vrije versie)

CUREA SOFT
CUREA SOFT ongeparfumeerd
Hydraterende huidverzorgingscrème voor sterk belaste
en droge huid.

HUIDVERZORGING Na het werk

CUREA SOFT / CUREA SOFT ongeparfumeerd
Hydraterende huidverzorgingscrème voor sterk belaste en droge huid.

EIGENSCHAPPEN / TOEPASSINGSGEBIEDEN:

geparfumeerd

CUREA SOFT verzorgt de gevoelige en professioneel belaste huid. Met de
natuurlijk vochtbindende urea (ureum) en hoogwaardige bisabolol ondersteunt
CUREA SOFT de regeneratie van reeds beschadigde huid.
De verzorgingscrème bevat bovendien de vochtbindende huidverzorgende
stof glycerine en rijst-kiem olie (oryza sativa) als hydraterende component.
CUREA SOFT verzorgt uiterst effectief en langdurig, trekt snel in en is ook
geschikt voor de nagelverzorging. De verzorgingscrème verhoogt het
hydraterende vermogen van de huid, ondersteunt de regeneratie van de
zuurbeschermingsmantel en draagt bij tot een gladdere huid. CUREA SOFT
kan de regeneratie van de huid bij dermatoses door slijtage of eczemen
duurzaam stimuleren.
CUREA SOFT ongeparfumeerd kan veilig gebruikt worden voor personeel
binnen de voedselindustrie met in achtneming van de geldende instructies.

GEBRUIK:
Na het werk CUREA SOFT gelijkmatig op de schone en droge huid
aanbrengen en zorgvuldig verdelen. Met name op huiddelen met risico, bijv.
tussen de vingers en aan de nagels, letten.
Kijk voor info de video: “Applying Creams“:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ-ynm-EPIo&t=6s

BESCHRIJVING:
ongeparfumeerd

Witte, snel intrekkende, licht vettende crème. O/W-emulsie.
Siliconenvrij, pH-waarde-neutraal, zonder mineraalolie. Geparfumeerd of
parfum- en geurvrij.

VRAGENLIJST:

■ O/W emulsie met urea, rijst-kiem olie en
bisabolol

■ snel intrekkend

Staat op verzoek ter beschikking.

HUIDTOLERANTIE:

■ licht vettend

De huidtolerantie van CUREA SOFT is zorgvuldig gecontroleerd en bevestigd.
Het resultaat is samengevat in een dermatologisch rapport en kan worden
aangevraagd.

■ mineraalolievrij

LAKCOMPATIBILITEIT:

■ siliconenvrij
■ geparfumeerd / parfumvrij
■ HACCP (parfum- en geur vrije versie)

Het Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung bevestigt
in een testresultaat de fundamentele lakcompatibiliteit van CUREA SOFT.

PRODUCTKWALITEIT:
De productie vindt plaats onder GMP (GOOD MANUFACTURING
PRACTICE)-voorwaarden. Het kiemgetal wordt regelmatig microbiologisch
gecontroleerd en ligt onder 100 kiemen per gram.
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HUIDVERZORGING Na het werk

CUREA SOFT / CUREA SOFT ongeparfumeerd
Hydraterende huidverzorgingscrème voor sterk belaste en droge huid.

Geschikte DOSEERSYSTEMEN:

EERSTE HULP:
Bij onbedoeld contact met de ogen: meteen grondig met veel handwarm water
uitspoelen; als irritaties blijven bestaan, uit voorzorg de oogarts raadplegen.

OPSLAGINSTRUCTIES:
CUREA SOFT kan in originele, gesloten verpakkingen ten minste 30 maanden
(vanaf productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard worden. De
houdbaarheid na de eerste maal openen (PAO, Period after Opening) is op de
verpakking aangegeven.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN:
CUREA SOFT is onderhevig aan de cosmeticaverordening van de EU, maar
niet aan de chemicaliënwetgeving of de verordening inzake gevaarlijke
stoffen. Huidbeschermingsmiddelen zijn als bestanddeel van de persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) erkend.

BESTELGEGEVENS:

MILIEU:

20 ml-tube:
MAG-nr.: 14011002
50 x 20 ml-tube = 1 VE1)

De tubes en flessen zijn uit PE vervaardigd en kunnen na volledige lediging
als PE-afval verwijderd worden. De verpakkingen zijn dienovereenkomstig
gemarkeerd.

100 ml-tube:
MAG-nr.: 14011003
12 x 100 ml-tube = 1 VE1)

SAMENSTELLING VOLGENS INCI*:

1 l-variofles:
MAG-nr.: 14011001
6 x 1 l-variofles = 1 VE1)
1 l-Neptunefles:
MAG-nr.: 14011004
6 x 1 l-Neptunefles = 1 VE1)

AQUA, UREA, GLYCERYL STEARATE SE, LANOLIN, GLYCERIN,
PHENOXYETHANOL, CETEARYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS
SEED OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, STEARIC ACID, PALMITIC ACID,
BISABOLOL, GLYCERYL OLEATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, C12-15
ALKYL BENZOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM
ACRYLATES COPOLYMER, POTASSIUM STEARATE, LACTIC ACID,
(PARFUM)
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

ongeparfumeerd, 100 ml-tube:
MAG-nr.: 14012001
12 x 100 ml-tube = 1 VE1)

ongeparfumeerd, 1 l-variofles:
MAG-nr.: 14012002
6 x 1 l-variofles = 1 VE1)

Onze gegevens en adviezen komen overeen met de actuele stand van onze kennis. Wij
verstrekken ze vrijblijvend. Ze vormen noch een garantie noch komt hierdoor een
contractverhouding voort. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en van de
verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. Wij verzoeken u om de producten altijd zelf
op eigen verantwoordelijkheid op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoeleinde te
controleren

ongeparfumeerd, 1000 ml-Neptunefles:
MAG-nr.: 14012003
6 x 1000 ml-Neptunefles = 1 VE1)
1) VE = verpakkingseenheid
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ongeparfumeerd, 500 ml-pompfles:
MAG-nr.: 14012004
12 x 500 ml-pompfles = 1 VE1)

