
Hudkräm. Lotion D. Silikonfri.
En mjukgörande, lenande hudkräm som kan användas över hela kroppen. Parfymerad med frisk doft. 

* Lättflytande och absorberas snabbt av huden. Återfuktar och återfettar huden effektivt.
* Mjukgör huden så att den återfår sin normala elasticitet och gör så att huden inte åldras lika snabbt. 
* Innehåller Panthenol och Allantoin som innebär att produkten även är lämpad för personer med hudproblem.
* Motverkar torrhet och motverkar därmed också klåda orsakad av torr hud. 
* Olöslig i vatten och alkoholer samt svårlöslig i organiska lösningsmedel vilket gör den långtidsverkande.
* Bör användas efter tvätt, bad, dusch eller så ofta du själv vill. 
* Fri från silikon och kan användas av målare, lackerare och personal som utför limning.
* Dermatologiskt testad. Tillverkad enligt GMP (General Manufacturing Practice).

PRODUKTBAS Olje/vatten-emulsion.
INNEHÅLL (INCI**) Aqua, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Ethylhexanoate,

Panthenol, Phenoxyethanol, Allantoin, Cetearyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Ceteareth-12, Ceteareth-25,
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, Parfum.

FÄRG Vit.
VISKOSITET Lättflytande. 
ANVÄNDNING Tag lite hudkräm och gnid in på rengjord hud. Gnid helst tills huden helt absorberat krämen.
ÖVRIGT Panthenol anses binda fukt, öka pigmenteringen, påskynda celltillväxt, snabba på läkning av t.ex. sår, 

akne, solsveda och brännskador. Ämnet påstås också hämma tillväxten av bakterier och sägs vara bra 
mot klåda. Ämnet tros också omvandlas till Vitamin B5 i kroppen. Panthenol är godkänt som bra miljöval. 
Allantoin är ett ämne som stimulerar nyvävnad, är sammandragande och binder fukt i huden.
Lotion D är en kosmetikaprodukt tillverkad enl. European Cosmetics Regulation. 
Produkten är CPNP-registrerad och reg. som kosmetika på EU:s kosmetika-avdelning. 
SDB (säkerhetsdatablad) krävs inte för kosmetikaprodukter.

FÖRVARING Rumstemperatur. Gärna mörkt, torrt och svalt. Lagerhållbar ca 18/30 månader. (Öppnad/oöppnad).
OBS! Bäst-före-datum anges på etiketten, men produkten fungerar bra även lång tid därefter.  

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAGAS VID ANVÄNDNINGEN:
Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommit i ögonen, skölj noggrant med vatten.

FÖRPACKNING 1 Lit. flaska med Flip-Top-kapsyl. Även för pump. 10x1 L/fp.
2 Lit. plastbag s.k. Collapsible bottle för väggmonterad dispenser. 6x2 L/fp.
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 ** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

HUDKRÄM Lotion D

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att 
före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar 
tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av 
produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag 
kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.

LIMUS TEXO ABLIMUS TEXO AB
Hantverkaregatan 3 F,  S-576 35 Sävsjö
Tel: 076-107 71 17         Mejl: info@limus.se         www.limus.se
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