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LINDESA
®
 PROFESSIONAL 

Krem do ochrony i pielęgnacji suchej skóry. 
 

 krem do ochronny rąk przed pracą i pielęgnacji skóry po pracy 

 lekko tłusty 

 szybko się wchłania 

 może być bezpiecznie stosowany pod rękawice ochronne 

 krem typu O/W 

 nie zawiera silikonu 

 perfumowany 
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Certyfikat zgodności dermatologicznej 
Zgodność dermatologiczna LINDESA

®
 PRO-

FESSIONAL została starannie przebadana i udo-
wodniona. Wydrukowany certyfikat jest możliwy do 
wglądu. 
 
Zgodność z rękawicami 
Zmiany właściwości rękawic lateksowych zostały 
przetestowane odpowiednio dla EN 455-1:2000 i 
EN 455-2-2009. Nie zaobserwowano żadnych 
zmian po dwóch godzinach od czasu nałożenia 
kremu. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować 
się z producentem rękawic. 
 
Regulacja statutowe 
LINDESA

®
 PROFESSIONAL jest podmiotem 

Regulacji (EC) nr 1223/2009 dotyczącej produk-
tów kosmetycznych. Dodatkowe informacje o 
obchodzeniu się z produktem znajdują się w 
Karcie Charakterystyki dla produktów skórnych 
(do użytku zawodowego). 
 
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. 
 
Skład według INCI* 
AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, 
PARAFFINUM LIQUIDUM, CERA ALBA, 
STEARIC ACID, PALMITIC ACID,  
METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 
ALLANTOIN, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, 
BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, 
HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, LIMONENE, LINALOOL, 
ALPHA ISOMETHYL IONONE. 
*(International Nomenclature Cosmetic Ingredients // 
Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków) 

 
 
Dostępne opakowania 

Pojemność Ilość w kartonie 

100 ml PE tubka 50 tubek 

1000 ml butelka Vario 6 butelek 
 

 

Zakres zastosowań 
LINDESA

®
 PROFESSIONAL jest kremem do 

ochrony i do pielęgnacji skóry z szerokim zakre-
sem zastosowania. Chroni skórę przeciwko roz-
puszczalnym i nierozpuszczalnym w wodzie sub-
stancjom. LINDESA

®
 PROFESSIONAL jest rów-

nież świetnym kremem pielęgnującym dla znisz-
czonej skóry. 
 
Opis produktu 
LINDESA

®
 PROFESSIONAL jest perfumowanym 

kremem do ochrony i pielęgnacji skóry z woskiem 
pszczelim na bazie emulsji O/W.  
Oprócz bardzo dobrych właściwości pielęgnacyj-
nych, krem ma również właściwości ochronne. 
LINDESA

® 
chroni skórę przed szkodliwym działa-

niem substancji przemysłowych oraz ułatwia mycie 
zabrudzonych rąk. 
Krem może być bezpiecznie stosowany pod ręka-
wice ochronne. 
LINDESA

®
 zawiera substancje nawilżające i pielę-

gnacyjne – gliceryne i alantaoina. Naturalny wosk 
pszczeli wykazuje silne działanie regenerujące.  
Krem jest szybko wchłaniany i lekko tłusty. Nie 
zawiera silikonu. 
 
Właściwości produktu 

 LINDESA
®
 PROFESSIONAL wzmacnia naturalną 

odporność skóry, zapobiega uszkodzeniom od 
czynników zewnętrznych i łagodzi podrażnione 
miejsca na skórze. 

 Ponadto, wygładza i odżywia skórę bez pozosta-
wiania na niej tłustej warstwy. 

 Krem zawiera specjalne substancje odżywcze, 
które czynią skórę elastyczną i jędrną. 

 
 
Stosowanie 
Nałożyć LINDESA

®
 PROFESSIONAL po umyciu 

na czystą i osuszoną skórę. Wsmarować dokład-
nie, zwracając szczególną uwagę na wrażliwe 
miejsca takie jak skóra między palcami i przy pa-
znokciach. Krem jest również odpowiedni do uży-
cia na skórze twarzy. Produkt nie powinien dostać 
się do oczu. 
 

LINDESA
®
 PROFESSIONAL 

Nasze praktyczne porady oraz rekomendacje (które nie dają wyraźnej gwarancji z naszej strony na właściwości produktu podczas użytkowania przez klienta), są oparte na naszej 
wieloletniej praktyce. Nie są one wiążące, ani nie obejmują ochrony dóbr intelektualnych osób trzecich oraz zagranicznych legislacji oraz nie zwalniają naszych klientów od przeprowa-
dzania ich własnych testów naszych produktów w celu odpowiedniego dopasowania. 

Karta produktu przetłumaczona przez Alfa i Omega Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 


