Käsi- ja vartalovoide
Hoitava ja kosteuttava

LV Käsi- ja vartalovoide hoitaa ja kosteuttaa ihoa. Voide
soveltuu myös koko vartalon ihon ja jalkojen hoitoon. LV
Käsi- ja vartalovoide levittyy ja imeytyy hyvin eikä jätä ihoa
tahmeaksi. Voide edistää kuivan ja karhean ihon paranemista.
Iho tuntuu välittömästi pehmeältä ja kimmoisalta. LV Käsija vartalovoide sopii käytettäväksi kaikenikäisten ihon hoitoon. LV Käsi- ja vartalovoide on ammattilaisen valinta.
Suomalainen ihotyyppi on herkkä. Muuttuvat sääolosuhteet, erityisesti kylmä ja kuiva talvi, lisäävät ihon kuivumista ja herkistymistä. Lisäksi iho joutuu päivittäin alttiiksi monenlaisille ärsyttäville tekijöille. Työpaikalla toistuvat pesut, ihon puhdistusaineet,
pintojen puhdistus- ja desinfektio-aineet sekä mekaaninen ärsytys
rasittavat ihoa. Kotona iho ärsyyntyy erilaisten puutarha- ja kotitöiden sekä harrastusten seurauksena. LV Käsi- ja vartalovoide
auttaa palauttamaan karhean ja hilseilevän ihon suojakerroksen
nopeammin ennalleen. Terve iho antaa myös hyvän mikrobi- ja
allergeenisuojan.

Käyttöohje
LV Käsi- ja vartalovoide levitetään puhtaalle ja kuivalle iholle.
LV Käsi- ja vartalovoiteen ainesosat lisäävät ihon kosteutta ja
vahvistavat ihon omaa kosteussuojaa. Voide on hajusteeton eikä
sisällä mm. formaldehydikemikaaleja, lanoliinia tai muita tunnettuja allergisoivia proteiineja. Vesipitoisuus voiteessa on 81 p-% ja
hoitavien öljyjen osuus 16 p-%.

Allantoiini: pehmittää ihoa ja parantaa sen kosteuden sitomiskykyä, estää ihoärsytystä
Parafiini: parantaa ihon kosteuspitoisuutta
Maitohappo: kosteuttaa ihoa
A-vitamiini: toimii antioksidanttina ja estää ihon ennenaikaista
vanhenemista, elvyttää ihon toimintoja ja mikro-verenkiertoa,
parantaa ihon elastisuutta, ylläpitää ihon kosteuspitoisuutta
ja estää sen kuivumista ja hilseilyä, suojaa ihoa ilmastollisilta
haittatekijöiltä.
Candelilla Cera: pitää ihon hyvässä kunnossa, hoitaa ihoa
Glyseroli: kosteuttaa ihoa
Oleyylialkoholi, setearyylialkoholi, parafiini: ihoa pehmentäviä
Phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben:
säilöntäaineseos

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

Koostumus

15729831

Aqua
Stearic Acid
Oleyl Alcohol
Cetearyl Alcohol
Glyserin
Para num Liquidum
Candelilla Cera
Cera Microcristallina
Allantoin
Ceteareth-20
Retinyl Palmitate
Parafin
Sodium Cetearyl Sulfate
Lactic Acid
Triethanolamine
Phenoxyethanol
Methylparaben
Ethylparaben
Propylparaben

200 ml tuubi

ME 10 kpl

6414504617604

Pakkaus ja ympäristö
Pakkaukset ovat kestävää PEHD-muovia, joka on kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Pakkaus soveltuu energiajätteeksi.

Alkuperämaa
Suomi

Säilyvyys ja kelpoisuusaika
Säilyy huoneenlämmössä 3 vuotta valmistuksesta.

20170814

Berner Pro
Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

