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Intensiv pleje og regenerering af udsat hud, fri for farvestoffer og parfume

  Fugter og trænger hurtigt ind i huden 
  Regenerende ambiphilic creme som beskytter 

huden mod irritation ved hjælp af bisabolol og 
panthenol som fremskynder sårheling 

  Kan anvendes på væskende hudoverflader 
ved f.eks. hudafskrabninger 

  Tilpasser den naturlige hydrolipide film i huden 
  Huden bliver blød og elastisk igen 
  Efterbehandling af hudsygdomme

Varenummer

100301

Pakning

30 x 50 ml.

Indhold

50 ml.

Sensiva®Regeneration Cream
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Intensiv pleje og genopbygning 

af ru og beskadiget hud 

Med  
panthenol 

sensiva®  regenereringscreme 

Vore fordele 

Fed genopbyggende creme  

Fremmer hudens genopbygning 

Nem at fordele 

Indeholder ikke farve og parfume 

Dermatologisk testet 

Anvendelse 

•   Til anvendelse på rene og tørre hænder 

•   Specielt til pleje og genopbygning af ru og 
beskadiget hud 

•   Efter arbejdet, f.eks. natten over 

Produktegenskaber 

•   Fed genopbyggende creme, der tilpasser sig hudens 
naturlige fugtighedsniveau. 

•   Indeholder panthenol, som fremmer  hudens genopbyg-
ning og lindrer irritation. Genopbygger hudens smidighed 
og elasticitet. 

Gode råd om anvendelsen 

sensiva® regenereringscreme smøres på huden og masseres  

ind. 
Når hænderne smøres med sensiva® regenereringscreme, 
påføres den først på håndryggen, og håndryggene gnides mod 
hinanden. Derefter smøres håndfladerne. 
Produktet indeholder ikke parfume. Alligevel kan det ske, at 
det ikke altid lugter ens, når det er påført huden. Det skyldes,  
at alle mennesker har deres helt individuelle hudstruktur,  
hvilket bevirker, at et lugtneutralt produkt kan føles forskelligt  
på forskellige hænder. 

 Produktet smøres på de
rene/tørre hænder

 Produktet smøres på
håndryggen og gnides ind
med den anden hånds
håndryg.

 Derefter smøres fingrene
og til sidst håndfladerne.

 Vær især opmærksom på
mellemrummene mellem
fingrene og neglerødder-
ne.
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sensiva®  regenereringscreme 

Produktdata 

Sammensætning: 
Vaseline, aqua, panthenol, PEG-60 sorbitanstearat, 
cetearylalkohol, flydende paraffin, glycerylstearat, 
caprinsyre-triglycerid, propylenglycol, bisabolol, 
sorbinsyre 

Kemisk/fysiske data 

Densitet   ca. 0,94 g/cm3 /  20 °C 

Farve hvid 

Flammepunkt ikke relevant 

Form emulsion 

pH ca. 5 /  20 °C 

Viskositet, dynamisk  ca. 4.000 mPa*s /  20 °C / metode :  DIN 53019 

Særlige råd 
Opbevares i originalemballagen ved stuetemperatur. 
Beskyttes mod varme og direkte solpåvirkning. 

Oplysninger vedr. ordren 

Vare   Leveringsmåde Varenr. 

sensiva Regenerationscreme 50 ml TB 30/karton 100301 

Miljøoplysninger 
schülke fremstiller deres produkter i moderne, sikre og miljøvenlige 
processer, samtidigt med at de overholder et højt kvalitetsniveau. 

Ekspertudtalelser og information 

Et overblik over produktet finder du på 
www.schuelke.com. Andre spørgsmål 
kan stiles til: Kundeservice
Telefon: +45 3645 4591
E-mail: sales@imtex.dk 

Schülke & Mayr GmbH er indehaver af en producentgodkendelse i 
henhold til § 13 sektion 1 samt GMP-certifikater ifølge læge-
middelloven. 

Sensiva® Regeneration Cream


