
 

 

 

  

 

Wyłączny dystrybutor w Polsce 

Alfa i Omega Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa 

ul. Adama Mickiewicza 55 C 

67 – 200 Głogów 

  

 

Tel: 

Fax: 

WWW: 

E-mail: 

  

 

+48 76 833 56 62 

+48 76 835 22 95 

www.aio.com.pl 

info@aio.com.pl 

 

   

GREVEN® AQUA TEC 
(Krem) 

Krem ochronny, chroniący przed rozpuszczalnymi w wodzie substancjami, np. 

smary chłodnicze na bazie wody, rozcieńczone kwasy, roztworami zasad, de-

tergentami, dezynfektantami a także cementem i kwasem cytrynowym. 

 

• redukuje napięcie skóry 

• krem typu W/O 

• nie zawiera silikonu 

• perfumowany 

• zawiera witaminę A 
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 Stosowanie 
Przed pracą i po przerwach, nałożyć GREVEN® 
AQUA TEC starannie na skórę, która wcześniej 
została dokładnie umyta i wysuszona. Krem wsma-
rować równomiernie, zwracając szczególną uwagę 
na wrażliwe miejsca, takie jak skóra między pal-
cami i przy paznokciach. Nałożyć ponownie po 
dłuższej pracy. Produkt nie powinien dostać się do 
oczu. 
 
Certyfikat Zgodności Dermatologicznej 
Zgodność dermatologiczna GREVEN® AQUA TEC 
została starannie przebadana i udowodniona. Wy-
drukowany certyfikat jest możliwy do wglądu. 
 
Regulacje statutowe 
GREVEN® AQUA TEC jest podmiotem Regulacji 
(EC) Nr 1223/2009 dotyczącej produktów kosme-
tycznych Dodatkowe informacje o obchodzeniu 
się z produktem znajdują się w Karcie Charaktery-
styki dla produktów skórnych (do użytku zawodo-
wego). 
 
 

Instrukcja przechowywania 
Produkt można przechowywać przez 30 miesięcy 
(od daty produkcji) jeżeli będzie przechowywany 
nieotwarty, w temperaturze pokojowej w oryginal-
nym opakowaniu. Okres Po Otwarciu (PAO) jest 
wskazany na każdym pojemniku.. 
 

Dostępne opakowania 
 

Pojemność Ilość w kartonie 

100 ml tubka 50 tubek 

 

Zakres zastosowań 
GREVEN® AQUA TEC jest przeznaczony do 
ochrony przeciwko rozpuszczalnym w wodzie sub-
stancjom, jak np. smary chłodnicze, rozpuszczone 
kwasy i roztwory zasad, detergenty, dezynfektanty, 
cement, kwas cytrynowy itp. 
 
Opis produktu 
GREVEN® AQUA TEC jest specjalnym kremem 
ochronnym przeciwko rozpuszczalnym w wodzie 
substancjom. Krem W/O nie zawiera silikonu para-
benów. 
 
Właściwości produktu 

• Krem GREVEN® AQUA TEC zawdzięcza swoje 
właściwości ochronne zarówno emulsji W/O jak i 
specjalnym substancjom zapewniającym 
ochronną powłokę (np. alkohole tłuszczowe i wa-
zelina). 

• Zawartość kremu jest bogata w lipidy wysokiej ja-
kości, dzięki czemu zapewnia też dobrą pielęgna-
cję.  

• Zdolność do utrzymania odpowiedniego nawilże-
nia skóry przez jej wyższe warstwy jest wspie-
rana przez octan witaminy E. 

 
Skład według INCI*  
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM,  
PETROLATUM, OZOKERITE, SORBITOL,  
GLYCERYL OLEATE, LANOLIN ALCOHOL, ISO-
PROPYL PALMITATE, MAGNESIUM 
SULFATE, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHEROL, STEARYL  
HEPTANOATE, STEARYL CAPRYLATE,  
SUNFLOWER SEED OIL, PARFUM. 
 
*(International Nomenclature Cosmetic Ingredients // 

Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków) 

Nasze praktyczne porady oraz rekomendacje (które nie dają wyraźnej gwarancji z naszej strony na właściwości produktu podczas użytkowania przez klienta), są oparte na naszej wielo-
letniej praktyce. Nie są one wiążące, ani nie obejmują ochrony dóbr intelektualnych osób trzecich oraz zagranicznych legislacji oraz nie zwalniają naszych klientów od przeprowadzania 
ich własnych testów naszych produktów w celu odpowiedniego dopasowania. 
Karta produktu przetłumaczona przez Alfa i Omega Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 

 

 


