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OBSZAR ZASTOSOWANIA

Trixo-lind jest emulsją nawilżającą o doskonałym wchłanianiu, prze-
znaczoną do profesjonalnej pielęgnacji rąk w obszarze medycznym  
i innych placówkach, gdzie wymagana jest systematyczna higiena 
rąk, takich jak:
n  szpitale, przychodnie
n  sanatoria, placówki opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO, 

hospicja)
n  gabinety stomatologiczne
n  gabinety weterynaryjne
n  gabinety fryzjerskie i kosmetyczne, salony tatuażu

PRZEZNACZENIE

Do intensywnej pielęgnacji skóry narażonej na uszkodzenia w sku-
tek częstego stosowania procedur higienicznych:
n  po dezynfekcji i myciu rąk
n  w codziennej pracy na oddziale
n  po zakończeniu zabiegów, długim noszeniu rękawic medycz-

nych 
n  po kąpieli i prysznicu (do przesuszonej skóry)

SPOSÓB UŻYCIA
Emulsję pielęgnujacą należy wcierać w niewielkich ilościach w skórę 
w zależności od potrzeb raz lub kilka razy dziennie.

WŁAŚCIWOŚCI
n  Emulsja typu „olej w wodzie” do codziennej, intensywnej pielę-

gnacji skóry 
n  Posiada składniki pielęgnujące i regenerujące zniszczoną skórę
n  Unikalna formuła na bazie nawilżających glikolipidów daje efekt 

jedwabistej i elastycznej skóry 
n  Nie zawiera barwników i parabenów
n  Łagodzi podrażnienia skóry i działa przeciwzapalnie 
n  O przyjemnym zapachu
n  Produkt o neutralnym pH skóry
n  Testowany dermatologicznie / alergologicznie
n  Nie osłabia efektu mikrologicznego po dezynfekcji rąk
n  Doskonale nadaje się do wrażliwej skóry
n  Nakrętka butelki 500ml umożliwia bezpośrednią aplikację 

Dostępne opakowania Numer katalogowy
Trixo-lind butelka 500ml 180281
Trixo-lind tuba 100ml 180280

Trixo-lind – skład:
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Sorbitol, Glycerin, 
Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Glu tamate, Xanthan 
Gum, Gellan Gum, Bisabolol, Citric Acid, Sodium Benzoate, lsopropyl Myristate, Parfum, 
Limonene, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate.


