
Mediwax®

Emulsja do pielęgnacji
suchej, zniszczonej i wrażliwej
skóry rąk. Zalecana dla personelu
medycznego i osób, które z przyczyn
zawodowych muszą często myć
i dezynfekować ręce lub mają stały
kontakt ze środkami czystości.

∙ nawilża i wygładza skórę

∙ łatwo się rozprowadza i doskonale wchłania

∙ przyjemny delikatny zapach

∙ zawiera kwas hialuronowy, kolagen, elastynę,

 wosk pszczeli i witaminy

Kosmetyk – nr CPNP 1517305
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Mediwax®

Emulsja do pielęgnacji suchej, zniszczonej
i wrażliwej skóry rąk. Zalecana dla personelu
medycznego i osób, które z przyczyn zawodowych
muszą często myć i dezynfekować ręce lub mają
stały kontakt ze środkami czystości.

SKŁADNIKI/INGREDIENTS

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Paraf�num Liquidum (Mineral Oil), 
Propylene Glycol, Isohexadecane, 
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Ceteareth-20, 
Glyceryl Stearate SE, Collagen, Hydrolyzed 
Elastin, Sodium Hyaluronate, Panthenol, 
Glyceryl Linoleate, Glyceryl Linolenate, 
Glyceryl Oleate, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, 
Citrus Limon Fruit Extract, Cera Alba 
(Beeswax), Stearic Acid,  Paraf�n, 
C10-C18 Triglyceride, Ethylhexyl Stearate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, 
Citric Acid, PEG-8, Tocopheryl Acetate, 
Disodium EDTA, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, 
Imidazolidinyl Urea, BHT, Parfum (Fragrance)

OPAKOWANIA

Mediwax: tuba – 75 ml
Mediwax: butelka – 330 ml z pompką
Mediwax: butelka – 500 ml

Wyposażenie dodatkowe:

∙ pompka do butelki 500 ml
∙ dozownik łokciowy Lydos,
 Ingoman do butelki 500 ml

PODSTAWOWE CECHY

∙ emulsja typu olej w wodzie
∙ neutralne dla skóry pH
∙ posiada badania dermatologiczne
∙ zawiera kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli
∙ właściwości pielęgnujące i wygładzające zapewnia zawartość
 kompleksu witamin C, E, F, ekstraktu z cytryny oraz naturalnych
 olejków z pestek winogron, orzecha kokosowego i pestek moreli
∙ pielęgnuje i wygładza zniszczoną skórę dłoni
∙ poprawia naturalną wilgotność i elastyczność skóry
∙ łatwo rozprowadza się po skórze dłoni i szybko się wchłania

INSTRUKCJA UŻYCIA

∙ Niewielką ilość emulsji wmasować w skórę dłoni.
∙ Nakładać po zakończeniu dnia pracy i przed każdą dłuższą przerwą
 w czynnościach higienicznych i medycznych.
∙ W celu skutecznej pielęgnacji emulsję należy stosować regularnie.


