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BIODERMA Biphase Lipo alcoolique pielęgnacja dłoni o
działaniu dezynfekującym 100ml
 

Cena: 31,56 PLN

Opis słownikowy

Działanie dezynfekujące, odżywiające,
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe,
uzupełniające lipidy

Miejsce
stosowania

dłonie, paznokcie

Podmiot
odpowiedzialny

Naos Poland

Postać spray

Przeznaczenie dezynfekcja

Typ produktu preparat dezynfekcyjny, produkt biobójczy

Typ skóry delikatna, każda, normalna

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Dwufazowa pielęgnacja dłoni o działaniu dezynfekującym i uzupełniającym lipidy w naskórku.

DZIAŁANIE

Innowacyjne działanie 2 w 1: dezynfekuje skórę + chroni barierę skórną.

eliminuje 99,9% wirusów i bakterii
uzupełnia lipidy

Oczyszczanie = działanie biobójcze: faza niebieska (74,5% (m/m) = 79,4% (v/v) alkohol + woda)

W 30 sekund Biphase Lipo alcoolique niszczy 99,9% wirusów¹, bakterii² i drożdży³, z taką samą skutecznością jak klasyczny żel wodno-
alkoholowy. Ta wydajność jest zgodna z przepisami europejskimi¹ ² ³.

Ochrona = uzupełnienie lipidów: faza żółta (olej shea + skwalan)
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Biphase Lipo alcoolique kompensuje wysuszające działanie alkoholu dostarczając skórze niezbędnych lipidów do odbudowy filmu
hydrolipidowego i cementu międzykomórkowego. Skóra jest natychmiast odżywiona w 95%⁴ i zatrzymuje więcej wody, aby zachować jej
barierę ochronną.

JAK STOSOWAĆ

Prawidłowe mycie rąk jest niezbędne: myj je tak często, jak to możliwe
i za każdym razem, gdy gdzieś wychodzisz i gdy skądś wracasz

z zakupów, ze szkoły, z autobusu, z samochodu itp. Jeśli jesteś w miejscu, w którym nie możesz umyć rąk wodą z mydłem, po
prostu użyj Biphase Lipo alcoolique.

ETAP 1

Ważne: Przed użyciem należy wstrząsnąć produkt, aby dwie fazy wymieszały się.

ETAP 2

Spryskaj dłonie 2-3 pompkami sprayu.

ETAP 3

Pocieraj przez 30 sekund.

ETAP 4

I gotowe! Skóra jest natychmiast odżywiona i chroniona.
Niebezpieczny. Przestrzegać środków ostrożności. Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj
etykietę i informacje o produkcie.

¹ Wirusobójczy przeciwko wirusom otoczkowym (koronawirus, wirus opryszczki, grypa, HIV) w 30 sekund EN 14476 w czystych warunkach
² Bakteriobójczy w 30 sekund EN 13727 + A2 w czystych warunkach 
³ Drożdżobójczy w 30 sekund EN 13624 w czystych warunkach
⁴ Testowany pod nadzorem lekarza na 20 wolontariuszach, którzy stosowali produkt 10 razy dziennie przez 21 dni, sierpień 2020 r., Francja
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