ZDROWA SKÓRA.
BEZPIECZNA PRACA.
Profesjonalny program ochrony skóry

Spis treści

Ochrona skóry

3

Plan ochrony skóry

5

Kremy i żele do ochrony skóry

6–7

Ochrona skóry przed zabrudzeniami
Ochrona skóry przed przylegającym brudem, olejami i smarami
Ochrona skóry przed substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie
Ochrona skóry przed substancjami rozpuszczalnymi w wodzie

Produkty do mycia skóry

8 – 11

Usuwanie lekkich zabrudzeń
Usuwanie lekkich i średnich zabrudzeń
Usuwanie średnich i ciężkich zabrudzeń
Usuwanie ciężkich i ekstremalnych zabrudzeń
Usuwanie ekstremalnie ciężkich zabrudzeń

Kremy do pielęgnacji skóry

12

Pielęgnacja skóry normalnej
Pielęgnacja skóry suchej i bardzo suchej

Kremy LINDESA®

13

Krem do ochrony i pielęgnacji skóry z woskiem pszczelim

Dozowniki / Systemy dozowania

2

14

Ochrona skóry
Rozwój i produkcja produktów do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry ma w naszej firmie długoletnią tradycję. Od prawie 100
lat, Peter Greven Physioderm rozwijał i produkował najwyższej
jakości produkty dla zdrowej i zadbanej skóry. Firma, która została założona przez Peter’a Greven’a w Bad Münstereifel w 1923
roku jako fabryka mydła i gliceryny, stała się jednym z wiodących
przedsiębiorstw zajmujących się produktami, które zapobiegają chorobom zawodowym skóry. Poprzez szeroki

asortyment produktów do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry, w
połączeniu z wszechstronnymi usługami, oferujemy naszym klientom wspaniały system do skutecznego zapobiegania chorobom
zawodowym skóry. Koncept, który bierze pod uwagę różne zmiany
skórne i zanieczyszczenia, które mogą wystąpić u osób pracujących
w sektorach przemysłowych, uczynił naszą firmę jednym z liderów
na rynku producentów kosmetyków do zawodowego użytku.

Fundamenty naszego sukcesu

• stałe inwestycje w badania, rozwój i innowacje
• bardzo dobry stosunek ceny do jakości
• skuteczna logistyka i elastyczność w działaniu
• najnowocześniejsze zakłady produkcyjne
• surowce wysokiej jakości
• restrykcyjne kontrole jakości (certyfikowane systemy
zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001 i
systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z DIN EN ISO
14001)

dualnymi potrzebami klienta.
Dla skutecznej ochrony przed zawodowymi chorobami
skóry niezbędne są odpowiednio dobrane i tolerowane
przez skórę produkty do ochrony, mycia i pielęgnacji.
Obok odpowiednio dobranych produktów o akceptacji
wśród użytkowników i powodzeniu profesjonalnego programu ochrony skóry stanowią graficznie opracowane
plany ochronne, wdrażane do zakładów oraz materiały
szkoleniowe.

• wysoce wykwalifikowani pracownicy
• wszechstronne informowanie klientów
Naszym celem jest być odpowiedzialnym i profesjonalnym partnerem, dlatego stale dążymy do optymalizacji i ulepszania naszych produktów i usług. Możemy
to osiągnąć tylko poprzez stałe inwestowanie w badania oraz rozwój i regularną wymianę doświadczeń
z naszymi klientami i konkurencją. Oferujemy wsparcie od
pierwszego spotkania, analizujemy daną sytuację i dzięki
temu jesteśmy w stanie dobrać produkty zgodne z indywi-
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Nasze doświadczenie jest Twoją korzyścią
Produkty dopasowane do każdych warunków pracy.
O skuteczności profesjonalnego programu ochrony skóry
świadczy jego doapsowanie do miejsca pracy. Tworząc program
ochrony skóry zwracamy uwagę na: rozmiar przedsiębiorstwa,
proces produkcyjny, specyfikę stanowisk pracy, substancji jakie są
obecne na stanowiskach pracy oraz inne obciążenia mechaniczne

i fizyczne na jakie jest wystawiona skóra.
Szeroki
asortyment
produktów
do
ochrony,
mycia
i pielęgnacji skóry pozwala nam na dopasowanie naszych produktów do zakładów działających we wszystkich gałęziach przemysłu,
od przemysłu ciężkiego po laboratoria i pomieszczenia czyste (tzw.
clean room)
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Ochrona

... zdrowej skóry
w pracy

KROKI
do...

Mycie

Pielęgnacja

5 kroków do Twojego spersonalizowanego programu
ochrony skóry. Nie masz (jeszcze) planu? Bez obaw!

Razem zbudujemy indywidualny koncept ochrony skóry w pięciu
krokach.

Pomożemy Ci w stworzeniu i wdrożeniu doskonałego planu, który
skutecznie uchroni Twoich pracowników przed zawodowymi chorobami skóry.
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Zidentyfikuj i oceń obecne
zagrożenia

Zbuduj model
rozsądnego wdrażania
konceptu ochrony skóry

Rozwijaj koncept ochrony
skóry i przetestuj go dzięki
darmowym próbkom
produktów

Używaj planu ochrony
skóry i zapoznaj z nim
pracowników

Stale optymalizuj
i ulepszaj swój koncept

Plan ochrony skóry
Plan ochrony skóry jest częścią wszechstronnego i kompletnego
konceptu ochrony skóry. Z pomocą takiego planu, pracownik może
z łatwością określić, które z produktów do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry mają być użyte przy danej pracy. Tworzenie takiego pla-

nu jak i wybór produktów powinno mieć miejsce przy wsparciu ze
strony medycyny pracy. Później plan ten służy jako informacja dla
pracowników.

Ochrona skóry

Mycie skóry

Pielęgnacja skóry

Przed pracą

Podczas i po pracy

Po pracy

Ochrona przed zabrudzeniami
silnie przylegającymi

GREVEN® REMO TEC
Ochrona przed olejami i
smarami

GREVEN® OLEO TEC
Ochrona przed substancjami
rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie

GREVEN® MULTI TEC
Ochrona przed substancjami
rozpuszczalnymi w wodzie

GREVEN® AQUA TEC
LINDESA® PROFESSIONAL
Praca bez pozostawiania
odcisków palców

LINDESA® K PROFESSIONAL

Lekkie zabrudzenia

GREVEN® SOFT V
Lekkie i średnie zabrudzenia

GREVEN® SOFT K
Średnie i ciężki zabrudzenia

GREVEN® SOFT B/RS
GREVEN® LIGA® WIPES
GREVEN® ACTIVE PEARLS®
GREVEN® SOFT G

Skróra normalna

GREVEN® LOTION D
LINDESA® PROFESSIONAL
LINDESA® K PROFESSIONAL
LINDESA® PURE
PROFESSIONAL
Skóra sucha

GREVEN® CREME UREA
Bardzo sucha skóra

GREVEN® CREME C
Ciężkie i ekstremalne
zabrudzenia

GREVEN® SOFT U ECO
Ekstremalnie ciężkie
zabrudzenia

GREVEN® SOFT ULTRA
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Produkty do ochrony
skóry
Produkty do ochrony skóry wspomagają naturalną funkcję
ochronną skóry, np. poprzez budowanie powłoki ochronnej lub
poprzez wzmacnianie wyższych warstw skórnych. Aby osiągnąć
adekwatną ochronę, produkty muszę być dopasowane do ryzyka,
na które wystawiona jest skóra. Substancje pielęgnacyjne takie
jak pantenol i alantoina pomogą w naturalnej regeneracji skóry.
Produkty nie mają wpływu na funkcjonowanie skóry, tym samym
nie powinny mieć żadnych negatywnych efektów. Należy podkreślić, że kremy nie reagują z substancjami w miejscu pracy i nie
powodują nieprzyjemnego uczucia na skórze. Aby zapobiec złemu
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użyciu, zakres stosowania produktu powinien być jasno określony.
Trzeba też się upewnić, że produkty są odpowiednio stosowane
przez użytkowników.
Obejrzyj film o skuteczności kremów ochronnych
“Ochrona
przed
zabrudzeniem”:
https://www.youtube.com/watch?v=OR3GqNsbWCo

Ochrona przed zabrudzeniami
silnie przylegającymi

Ochrona przed olejami i smarami

GREVEN® REMO TEC

GREVEN® OLEO TEC

Krem do ochrony skóry przeciw zabrudzeniom
Krem chroni przed silnie lepkimi, nierozpuszczalnymi
w wodzie substancjami np. olej, lakier, farba, smoła, sadza
i asfalt.

Krem ochronny przeciwko olejom i smarom
Krem chroni przed substancjami oleistymi np. olej,
nierozpuszczalne w wodzie smary chłodnicze, olej do
cięcia i inne substancje oleiste.

Charakterystyka

Charakterystyka

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

zapobiega przyczepianiu się cząsteczek brudu
znacznie ułatwia mycie skóry
poprawia chwyt ręki
perfumowany
nie zawiera silikonu
zawiera wiążące brud emulgatory
zawiera glicerynę i alantoinę

redukuje napięcie skóry
emulsja O/W
perfumowany
nie zawiera silikonu
zawiera glicerynę i wosk pszczeli

Opakowania

Opakowania

Krem:
50 x 100 ml tubka
24 x 250 ml tubka
6 x 2000 ml butelka Vario

Krem:
50 x 100 ml tubka
6 x 2000 ml butelka Vario

Produkty
do ochrony,skin
mycia
i pielęgnacji
skóry
w 2000
ml butelkach
powinny
The skin protection,
cleansing
and skin
care
products
in 2000 mlVario
collapsible
być
używane
wraz z dozownikami
firmydispensers
PGP.
bottles
are supposed
to be used inVARIOMAT
the VARIOMAT
of the company PGP.

Ochrona przed substacjami rozp.
i nierozp. w wodzie

Ochrona przed substancjami
rozpuszczalnymi w wodzie

GREVEN® MULTI TEC / MULTI TEC PURE

GREVEN® AQUA TEC

Uniwersalny krem ochronny
o dualistycznym działaniu

Krem ochronny, chroniący przed rozpuszczalnymi
w wodzie substancjami

Uniwersalny krem ochronny o dualistycznym działaniu, przeznaczony dla osób pracujących w warunkach ze zmiennym
środowiskiem pracy, np. praca z substancjami rozpuszczalnymi
i nierozpuszczalnymi w wodzie, praca z narażeniem na mocno
przylegający brud oraz na urazy mechaniczne.

Krem chroni przed substancjami rozpuszczalnymi
w wodzie np. smary chłodnicze na bazie wody,
rozcieńczone kwasy, roztwory zasad, detergenty, dezynfektanty, a także cementem i kwasem cytrynowym.

Charakterystyka

Charakterystyka

•
•
•
•
•
•
•
•

• redukuje napięcie skóry
• krem typu W/O
• nie zawiera silikonu
• perfumowany
Krem:
• nie zawiera środków konserwujących
• zawiera witaminę A
Balsam:
• zawiera glicerynę i wosk pszczeli

wzmacnia wierzchnie warstwy skóry
redukuje napięcie skóry
wspiera regenerację naskórka
krem typu O/W
nie zawiera silikonu
zawiera glicerynę, pantenol i oczar wirgilijski
perfumowany lub bezzapachowy
zgodność z HACCP (bezzapachowy)

Opakowania
Krem perfumowany:
50 x 100 ml tubka
6 x 2000 ml butelka Vario

Opakowania
Krem bezzapachowy:
12 x 100 ml butelka
6 x 2000 ml butelka Vario

Produkty
do ochrony,skin
mycia
i pielęgnacji
skóry
wproducts
2000 ml butelkach
powinny
The skin protection,
cleansing
and skin
care
in 2000 mlVario
collapsible
być
używane
wraz z dozownikami
firmydispensers
PGP.
bottles
are supposed
to be used inVARIOMAT
the VARIOMAT
of the company PGP.

Krem:
50 x 100 ml tubka
Żel:
6 x 2000 ml butelka Vario
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Środki do mycia skóry
Produkty do mycia skóry powinny być dobrane do poziomu
i rodzaju zanieczyszczeń, zawsze mając na uwadze motto
„Najłagodniej dla skóry, najskuteczniej dla brudu”. Produkty,
które są zbyt mocne, niepotrzebnie męczą skórę, mało skuteczne produkty zmuszają do użycia środków mechanicznych lub agresywnych rozpuszczalników. Wartość pH naszych
produktów została dostosowana do naturalnego pH skóry

człowieka. Połączenie substancji powierzchniowo czynnych
zostało zoptymalizowane tak, aby zapewnić jak najlepszą tolerancję skórną wraz z najwyższą mocą mycia. Dzięki substancjom nawilżającym, produkty gwarantują przyjemne uczucie
podczas użytkowania.

Usuwanie lekkich zabrudzeń

Usuwanie lekkich
i średnich zabrudzeń

GREVEN® SOFT V

GREVEN® SOFT K / SOFT K PURE

Łagodny żel do usuwania lekkich zabrudzeń
Żel do mycia dla pracowników biur i administracji.

Łagodny żel do mycia ciała i włosów

Charakterystyka

Charakterystyka

• zbilansowane połączenie substancji powierzchniowo czynnych
• bardzo przyjazny dla skóry dzięki dodatkom w postaci substancji pielęgnujących
• dobrze nawilża
• neutralne pH dla skóry
• nie zawiera mydła
• perfumowany

• substancje powierzchniowo czynne zapewniają łagodne lecz
dokładne mycie ciała i włosów
• substancje pielęgnacyjne nadają produktowi dobrych
właściwości pielęgnacyjnych
• neutralne pH
• nie zawiera mydła
• perfumowany lub bezzapachowy
• zgodność z HACCP (bezzapachowy)

Żel do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń, żel pod prysznic
dwa w jednym, idealny do jednoczesnego mycia włosów i ciała.

Opakowania
Żel:
24 x 250 ml butelka
10 x 1000 ml twarda butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
1 x 10 l kanister
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Produkty
do ochrony,skin
mycia
i pielęgnacji
skóry
wproducts
2000 ml butelkach
powinny
The skin protection,
cleansing
and skin
care
in 2000 mlVario
collapsible
być
używane
wraz z dozownikami
firmydispensers
PGP.
bottles
are supposed
to be used inVARIOMAT
the VARIOMAT
of the company PGP.

Perfumowany żel:
24 x 250 ml tubka
10 x 1000 ml twarda butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
1 x 10 l kanister

Bezzapachowy żel: 24 x
250 ml butelka
10 x 1000 ml twarda butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
1 x 10 l kanister

Usuwanie średnich
i ciężkich zabrudzeń

Usuwanie średnich
i ciężkich zabrudzeń

GREVEN® SOFT B/RS

GREVEN® LIGA® WIPES

Żel do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń różnego
pochodzenia
Żel pod prysznic 2 w 1, do jednoczesnego mycia włosów i ciała.

Chusteczki czyszczące do łagodnego usuwania średnich
i ciężkich zabrudzeń, do szybkiego mycia bez użycia wody.

Charakterystyka

Characteristics

•
•
•
•
•
•

• delikatnie nawilżane, szorstkie chusteczki do usuwania
ciężkich zabrudzeń
• po użyciu chusteczek nie ma konieczności mycia rąk
• neutralne pH
• perfumowane
• nie zawierają mydła

bez środków trących
nie zawiera rozpuszczalników
nawilża
neutralne pH
nie zawiera mydła
perfumowany

Nawilżone chusteczki do usuwania mocno zabrudzonych rąk

Opakowanie

Opakowania

Żel:
24 x 250 ml butelka
10 x 1000 ml twarda butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
1 x 10 l kanister

Chusteczki:
6 puszek po 80 sztuk

Produkty
do ochrony,skin
mycia
i pielęgnacji
skóry
wproducts
2000 ml butelkach
powinny
The skin protection,
cleansing
and skin
care
in 2000 mlVario
collapsible
być
używane
wraz z dozownikami
firmydispensers
PGP.
bottles
are supposed
to be used inVARIOMAT
the VARIOMAT
of the company PGP.
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Produkty do mycia skóry
Dotychczas uważano, że usuwanie tłustych lub bardzo lepkich
zabrudzeń jest możliwe tylko przy pomocy środków do mycia ze środkami trącymi i rozpuszczalnikami, chyba że wcześniej nałożono krem do ochrony skóry. Regularne stosowanie
agresywnych żeli lub past do mycia prowadzi do redukcji warstwy
rogowej naskórka czego następstwem są poważne podrażnienia
skórne. Active Soft Pearls (ASP) to opatentowana technologia pereł
z wosku rycynowego, które wiążą uporczywy brud i pozwalają się
go pozbyć w bardzo szybki i szczególnie przyjazny dla skóry sposób.
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Okrągła i gładka powierzchnia pereł z wosku rycynowego wspiera
efekt mycia środków powierzchniowo czynnych poprzez swoją polarną strukturę powierzchni, która wiąże ze sobą tłuste cząsteczki
brudu.
Obejrzyj film o właściwym myciu rąk
“Mycie rąk”:
https://www.youtube.com/watch?v=oaCSCUEco5o

Mycie skóry ze średnich i ciężkich
zabrudzeń

Mycie skóry ze średnich i ciężkich
zabrudzeń

GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® SOFT G

Środek do mycia skóry z gładkimi, wiążącymi brud perłami z
wosku rycynowego.

Środek do mycia skóry z naturalnymi środkami trącymi z mączki
z pestek oliwnych.

Środek do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń np. od
tłuszczy, olejów, pyłu metalicznego, grafitu lub sadzy, dedykowany szczególnie przy konieczości częstego mycia rąk.

Środek dedykowany do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń,
np. od tłuszczy, olejów, pyłu metalicznego, grafitu lub sadzy.

Charakterystyka

Charakterystyka

• świetna zgodność ze skórą dzięki ACTIVE SOFT PEARLS® (ASP):
gładkie perły z wosku rycynowego
• szczególnie przyjazne dla skóry połączenie substancji po
wierzchniowo czynnych
• nie zawiera rozpuszczalników
• bilansujący lipidy
• neutralne pH
• nie zawiera mydła
• perfumowany

•
•
•
•
•
•
•

Opakowania

Opakowania

Pasta:
24 x 250 ml butelka
6 x 2000 ml butelka Vario

Pasta:
24 x 250 ml butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
6 x 2500 ml twarda butelka
1 x 10 l kanister

Produkty
ochrony, skin
mycia
i pielęgnacji
skórycare
w 2000
ml butelkach
Vario
powinny
The skindo
protection,
cleansing
and skin
products
in 2000 ml
collapsible
być
używane
wraz z dozownikami
VARIOMAT
firmy PGP.
bottles
are supposed
to be used in
the VARIOMAT
dispensers of the company PGP.

dokładne i łagodne czyszczenie
zawiera środki trące z mączki z pestek oliwnych
nie zawiera rozpuszczalników
poprawia gospodarkę lipidów w skórze
neutralne pH
nie zawiera mydła
perfumowany

Mycie skóry z ciężkich
i ekstremalnych zabrudzeń

Mycie skóry z ekstremalnie ciężkich
zabrudzeń

GREVEN® SOFT U ECO

GREVEN® SOFT ULTRA

Środek do mycia skóry z naturalnymi środkami trącymi z mączki
z pestek oliwnych.

Specjalny środek do mycia skóry z dodatkowymi składnikami
wspomagającymi czyszczenie

Środek do usuwania ciężkich i ekstremalnych zabrudzeń, np. od
tłuszczy, olejów, pyłu metalicznego, grafitu lub sadzy.

Środek do usuwania silnie lepkiego brudu, np. lakieru, żywicy,
kleju, farby, bitumu.

Charakterystyka

Charakterystyka

•
•
•
•

dobra zgodność ze skórą połączona z wysoką mocą mycia
zawiera środki trące z mączki z pestek oliwnych
nie zawiera rozpuszczalników
zawiera wspierający gospodarkę lipidów olej rzepakowy, który
wspiera efekt mycia
• neutralne pH
• nie zawiera mydła
• perfumowany

•
•
•
•
•
•

Opakowania

Opakowania

Pasta:
24 x 250 ml butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
6 x 2500 ml butelka twarda
1 x 10 l kanister

Pasta:
24 x 250 ml butelka
10 x 1000 ml twarda butelka
6 x 2000 ml butelka Vario
1 x 10 l kanister

Produkty do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry w 2000 ml butelkach Vario powinny
The skin protection, skin cleansing and skin care products in 2000 ml collapsible
być używane wraz z dozownikami VARIOMAT firmy PGP.
bottles are supposed to be used in the VARIOMAT dispensers of the company PGP.

zawiera usuwające brud oleje estrowe
zawiera naturalne środki trące z mączki z pestek oliwnych
wspiera gospodarkę lipidów w skórze
neutralne pH
nie zawiera mydła
perfumowany
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Produkty do pielęgnacji skóry
Produkty do pielęgnacji skóry wspierają jej naturalną umiejętność
regeneracji i dzięki temu wzmacniają jej funkcję ochronną. Produkty
do pielęgnacji skóry odpowiednio ją nawilżają, przez co zwiększają
jej elastyczność. Najważniejszym czynnikiem jest ich konsekwentne
i regularne stosowanie – nie ilość, jaka jest użyta.

Krem do pielęgnacji
skóry

Krem do pielęgnacji
skóry

Krem do pielęgnacji
skóry

GREVEN® LOTION D /
LOTION D PURE

GREVEN® CREME UREA

GREVEN® CREME C

Krem do pielęgnacji rąk, twarzy i całego
ciała

Krem do pielęgnacji skóry rąk i twarzy

Krem do pielęgnacji skóry rąk i twarzy.

Krem dedykowany dla skóry suchej
i bardzo suchej skóry.

Krem dedykowany dla ekstremalnie
suchej i zniszczonej skóry.

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

• nawilża skórę
• pielęgnuje dzięki zawartości pantenolu
i alantoiny
• ma właściwości przeciwzapalne i
przyspiesza gojenie się ran
• krem typu O/W
• nie zawiera silikonu
• bardzo lekka konsystencja
• perfumowany lub bezzapachowy
• zgodność z HACCP (bezzapachowy)

• lekko tłusty i szybko wchłaniany
• wspiera naturalny proces regeneracji
uszkodzonej skóry
• zawiera mocznik, glicerynę i bisabolol
• emulsja O/W
• nie zawiera silikonu
• bezzapachowy

• dostarcza skórze zbilansowaną
kombinację lipidów i odpowiednio ją
nawilża
• wspiera naturalny proces regeneracji
skóry
• utrzymuje sprężystość skóry
• szybko się wchłania
• nie pozostawia nieprzyjemnej tłustej
warstwy na skórze
• krem typu W/O
• nie zawiera silikonu
• perfumowany

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Perfumowany:
50 x 100 ml tubka
6 x 2000 ml
butelka Vario

Krem:
50 x 100 ml tubka
6 x 2000 ml butelka Vario

Krem:
50 x 100 ml tubka
6 x 2000 ml butelka Vario

Krem o bardzo lekkiej konsystencji
dedykowany dla normalnej i suchej skóry,
szczególnie polecany do użycia po myciu
lub kąpieli.
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Obejrzyj film o odpowiednim kremowaniu skóry
“Kremowanie skóry dłoni”: https://www.youtube.
com/watch?v=5tjRAktxz9I

Bezzapachowy:
12 x 100 ml butelka
6 x 2000 ml
butelka Vario

Produkty do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry w 1000 ml butelkach Vario powinny być
The skin protection, skin cleansing and skin care products in 2000 ml collapsible
używane wraz z dozownikami VARIOMAT firmy PGP.
bottles are supposed to be used in the VARIOMAT dispensers of the company PGP.

PROFESSIONAL

LINDESA® PROFFESIONAL zawiera czysty i naturalny wosk pszczeli,
który został fizycznie wybielony. Wosk pszczeli jest praktycznie
nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu jak i ciężko rozpuszcza się
w organicznych rozpuszczalnikach. Dzięki temu, ten składnik ma
ogromny wpływ na efekt ochronny kremu. Krem wzmacnia naturalną funkcję ochronną skóry. Skuteczność produktów do ochrony

i pielęgnacji skóry jest zależna od ich regularnego
i prawidłowego użycia.
Obejrzyj filmu ze stosowania produktu “Kremowanie
skóry dłoni”: https://www.youtube.com/watch?v=5tjRAktxz9I

Krem do ochrony i
pielęgnacji skóry z woskiem
pszczelim

Krem do ochrony i
pielęgnacji skóry z woskiem
pszczelim

Krem do ochrony i
pielęgnacji skóry z woskiem
pszczelim i rumiankiem

LINDESA®
PROFESSIONAL

LINDESA® PURE
PROFESSIONAL

LINDESA® K
PROFESSIONAL

Krem do ochrony i pielęgnacji suchej
skóry

Bezzapachowy krem do ochrony i
pielęgnacji skóry

Krem do ochrony i pielęgnacji skóry z
rumiankiem

Krem ochronno - pielęgnacyjny dla
każdego typu skóry.

Bezzapachowy krem ochronno pielęgnacyjny dla każdego typu skóry.

Krem dedykowany szczególnie do pracy,
gdzie nie mogą pojawić się tłuste odciski
palców np. lakierowanie, montaż elektroniczny, inspekcje końcowe.

Charakterystyka

Charakterystyka

Charakterystyka

• krem do ochrony rąk przed pracą i
pielęgnacji skóry po pracy
• lekko tłusty
• nie zawiera silikonu
• perfumowany
• szybko się wchłania
• może być bezpiecznie stosowany pod
rękawice ochronne

•
•
•
•
•
•

• nietłusty
• szybko się wchłania
• odpowiedni również do pielęgnacji
zniszczonej skóry
• emulsja O/W
• nie zawiera silikonu
• perfumowany

Opakowania

Opakowania

Opakowania

Krem:
50 x 50 ml tubka (PE)
50 x 100 ml tubka (PE)
6 x 1000 ml butelka Vario

Krem:
50 x 100 ml tubka (PE)

Krem
50 x 100 ml tubka (PE)
6 x 1000 ml butelka Vario

lekko tłusty
szybko wchłaniany
zmodyfikowana ochrona
emuslja O/W
nie zawiera silikonu
bezzapachowy

Produkty do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry w 1000 ml butelkach Vario powinny być
używane wraz z dozownikami VARIOMAT firmy PGP.
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Systemy dozowania
Dozowniki dostarczane przez PGP gwarantują łatwe użycie
różnych produktów w miejscu pracy w odpowiednich ilościach.
Zamknięty system i regulowane dozowanie zapobiegają
dodatkowym kosztom. Ze względu na higieniczne dozowanie
produktu, dozowniki są dedykowane szczególnie wtedy, gdy z
tego samego produktu korzysta więcej niż jedna osoba.
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Obejrzyj
film
ze
stosowania
produktu
“Instalacja dozownika VARIOMAT ECO”:
https://www.youtube.com/watch?v=LJgPSDm6kCY&t=2s

Dozownik do 1000 ml i 2000 ml butelek Vario

Dozownik do 1000 ml i 2000 ml butelek Vario

VARIOMAT M

VARIOMAT ECO

Dozownik metalowy

Dozownik plastikowy

Dozownik odpowiedni dla produktów do ochrony, mycia
i pielęgnacji skóry w butelkach Vario o pojemności 1000 ml
i 2000 ml firmy PGP.

Dozownik odpowiedni dla produktów do ochrony, mycia
i pielęgnacji skóry w butelkach Vario o pojemności
1000 ml i 2000 ml firmy PGP.

Charakterystyka

Charakterystyka

• solidna wersja metalowa
• również dostępny w wersji ze stali nierdzewnej
• na zamówienie dostępna jest wersja zamykana na
kluczyk

• dozownik z mocną obudową plastikową
• dostępny również w wersji czarnej
• na zamówienie dostępna jest wersja zamykana
na kluczyk

Wymiary

Wymiary

Szerokość: ok. 134 mm
Wysokość bez pompki: ok. 281 mm
Wysokość z pompką: ok. 316 mm
Głębokość: ok. 128 mm

Szerokość: ok. 126 mm
Wysokość bez pompki: ok. 331 mm
Wysokość z pompką: ok. 351 mm
Głębokość: ok. 130 mm

Produkty do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry w 1000 ml butelkach Vario powinny być używane wraz z dozownikami
VARIOMAT firmy PGP.

Notatki
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ALFA I OMEGA SP. Z. O. O. SP. K.
ul. Adama Mickiewicza 55C
67-200 Głogów
info@aio.com.pl
The
skin protection, skin cleansing and skin care products in 2000 ml collapsible
aio.com.pl
bottles are supposed to be used in the VARIOMAT dispensers of the company PGP.

