
Hudskyddskräm för bl.a. livsmedelsindustri. Allergivänlig.
En vattenfast, silikonfri och parfymfri hudskyddskräm. 

* Bör användas vid arbete med vattenhaltiga och vattenspädbara tvätt-, avfettnings- och rengöringsmedel.
* Bär användas vid arbete med vattenblandbara oljor och kylvätskor samt kylande smörjmedel.
* Användes även vid arbete med desinfektionsmedel, alkoholbaserade vätskor samt lut, syror etc.
* Lämpad som en hudskyddskräm för personer som ofta behöver använda handsprit, alkogel etc.
* Är HACCP-kompatibel och kan användas inom livsmedelsindustri. 
* Mycket lämpad att användas av personal som serverar mat och av personal som på olika sätt som hanterar livsmedel.
* Fri från parfym och fri från andra doftämnen så krämen avger inga dofter som kan påverka livsmedlet. 
* Fri från färgämnen, fri från konserveringsmedel, fri från mineraloljor och fri från silikon.
* Stärker hudens skydd och hjälper till att minimera hudens upptag av skadliga ämnen.
* Underlättar även vid rengöring av huden. 
* Skyddar även mot fria radikaler.
* Är inte en fullständig ersättning till annan skyddsutrustning som kan krävas vid arbetet såsom t.ex. skyddshandskar.

PRODUKTBAS Lättflytande icke vattenlöslig hudskyddskräm baserad på icke vattenlösliga fetter (lipider) och innehåller
innehåller luteolin, koenzym Q10 och vitamin E.
S5 ger ett hållbart skydd vid frekvent kontakt med rengöringsmedel (tvål och ytaktiva ämnen i
rengöringsmedel). Krämens dermatologiska kompatibilitet beror på att den är fri från doftämnen,
konserveringsmedel, aluminiumsalter, färgämnen, mineralolja och silikon. 

INNEHÅLL (INCI**) Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Behenyl Alcohol,
Alcohol Denat., Squalane, Oryza Sativa Bran Cera, C12-16 Alcohols, Hydrogenated Lecithin,
Palmitic Acid, Reseda Luteola Extract, Tocopherol, Ubiquinone, Ceramide NP, VP/Eicosene
Copolymer, Glyceryl Caprylate, Nylon-6, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, 
Dehydroxanthan Gum, Sodium Carbomer, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Citric Acid.

FÄRG Ljust beige.
VISKOSITET Lätt geleaktig.  
ANVÄNDNING Rengör och torka händer och underarmar. Smörj in händer och eventuellt även underarmar med rikliga

mängder hudskyddskräm före arbetets början. Det är viktigt med rikliga mängder för att få ett gott skydd.
Låt krämen torka in i huden innan arbete påbörjas. Var extra noga mellan fingrar och runt nagelband. 
Upprepa alltid behandlingen efter att du tvättat händer och armar. Vid arbete där huden utsätts kraftigt 
för ovan nämnda ämnen så bör behandlingen upprepas regelbundet. Oavsett vilket, så för att erhålla ett 
så bra skydd som möjligt så bör alltid behandlingen av huden upprepas med 2 timmars mellanrum. 

ÖVRIGT S5 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.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRPACKNING 500ml vit flaska med pump. 10x500ml/fp.
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 ** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

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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