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Flos-Lek Hand Care nawilżający żel do rąk antybakteryjny
50ml
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie dezynfekujące, kojące, nawilżające,
odświeżające, przeciwbakteryjne,
regenerujące

Miejsce
stosowania

dłonie, paznokcie

Podmiot
odpowiedzialny

Flos-Lek

Postać żel

Przeznaczenie dezynfekcja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna

Opis produktu
 

Skuteczny żel do rąk antybakteryjny do częstego stosowania nawilżający z pantenolem FLOSLEK

Mycie rąk, to jedna z podstawowych czynności, które sprzyjają ochronie przed przedostaniem się do organizmu niebezpiecznych
drobnoustrojów, w tym koronawirusa. Jeżeli chcemy zadbać o higieniczną czystość dłoni w każdym miejscu, powinniśmy mieć przy
sobie żel antybakteryjny, który zapewni możliwość ich oczyszczenia bez użycia wody. Płyn antybakteryjny do rąk sprawdzi się gdy
przebywamy na zewnątrz, jesteśmy w pracy, w podróży, na siłowni, w autobusie czy na spotkaniach i chcemy szybko oczyścić ręce. W
domu do czyszczenia rąk najlepiej zastosować mydło i bieżącą wodę.

Z myślą o potrzebach osób chcących zadbać o komfort i higienę dłoni powstał delikatny i skuteczny żel do rąk antybakteryjny do torebki,
nawilżający z pantenolem i alantoiną Floslek. Nawilżający żel do rąk antybakteryjny przeznaczony jest do wielokrotnego stosowana w
ciągu dnia. Nie podrażnia, nie wysusza, szybko się wchłania, a formuła bez efektu „klejenia rąk” zapewnia przyjemną aplikację oraz
wygodę i komfort stosowania. Pantenol i alantoina zawarta w antybakteryjnym nawilżającym żelu do rąk błyskawicznie nawilża,
odświeża, przywraca czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia. Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w
dotyku.

Dlaczego warto mieć ze sobą antybakteryjny żel do rąk z pantenolem i alantoiną ?
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Antybakteryjny żel do rąk to podstawa codziennej higieny oraz ważny element pomagający zredukować ilość drobnoustrojów
zasiedlających powierzchnię skóry.

Preparaty na bazie alkoholu etylowego (inne nazwy: spirytus, etanol) skutecznie redukują większość bakterii oraz wirusów, dlatego mogą
być stosowane jako środki do dezynfekcji. Staje się to bardzo ważne zwłaszcza obecnie, gdy cały świat walczy z pandemią
koronawirusa COVID-19. Koronawirus SARS-CoV-2 znajduje się w grupie wirusów lipofilnych, oznacza to, że jest podatny na działanie
substancji rozpuszczających lipidy, np. alkoholu.

Nawilżający żel do rąk antybakteryjny pantenol i alantoina w swym składzie zawiera alkohol etylowy, który wspomaga utrzymanie
higienicznej czystości. Dzięki wyjątkowo lekkiej konsystencji, dobrze się rozprowadza nawet w trudno dostępnych miejscach między
palcami.

Pantenol wykazuje działanie kojące i wpływa regenerująco na podrażnioną skórę, alantoina wykazuje właściwości nawilżające oraz
łagodzące.

Zaleca się stosowanie żelu do rąk, który posiada min. właściwości antybakteryjne, jeśli mydło i woda nie są dostępne.

Dlaczego do codziennej pielęgnacji i ochrony dłoni warto stosować antybakteryjny żel do rąk ?

umożliwia utrzymanie higienicznej czystości bez użycia wody,
pozostawia uczucie świeżości i komfortu,
zapewnia efekt nawilżający i wygładzający,
nie wysusza skóry dłoni,
nie pozostawia odczucia „klejenia się” rąk,
zawiera alkohol etylowy,
przeznaczony do wielokrotnego stosowania w ciągu dnia,
wygodny do stosowania w pracy, w domu i w podróży,
składniki pielęgnacyjne: pantenol, alantoina, gliceryna, aloes,
pozostawia na dłoniach przyjemny zapach.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje, że brudne ręce są przyczyną licznych chorób, dlatego należy dbać o odpowiednią
częstotliwość mycia dłoni. Jest to szczególnie ważne w okresie zwiększonej liczby zachorowań, kiedy jesteśmy przeziębieni, kichamy,
kaszlemy, mamy katar. Zwłaszcza teraz, gdy tematem nr 1 jest walka z koronawirusem, a każdy kontakt z innymi osobami czy
przedmiotami w miejscach publicznych może skutkować zarażeniem.

Antybakteryjny żel do rąk 50ml, to niezbędnik każdego z nas. Posiada idealną pojemność, któranie zajmuje zbyt wiele miejsca w torebce
lub kieszeni i sprawia, że możemy mieć swój ulubiony produkt zawsze przy sobie.

Skład (INCI):

Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Aloe Arborescens Leaf Extract, Panthenol, Allantoin, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
PPG-26-Buteth-26, Carbomer, Triethanolamine, Parfum
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