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Overige informatie
Doos met 10 fl. à 500 ml  Art.nr. 00367
Doos met 10 V10 fl. à 500 ml  Art.nr. 00740
Doos met 12 Eurofl.  à  1000  ml Art.nr. 00356
Doos met 6 V10 fl. à 1000 ml  Art.nr. 00368
Doos met 6 dispenserfl.  à  2.000  ml Art.nr. 00357

Accessoires
Dispenser (handdoseerpomp)
à  500  ml CIMOMED-Fl. Art.nr. 94787
DR.SCHNELL Euro wanddispenser
à  500  ml CIMOMED-Fl. Art.nr. 80058
DR.SCHNELL Euro wanddispenser
à  1000  ml CIMOMED-Fl. Art.nr. 80054
DR.SCHNELL V10-wanddispenser
à  1000  ml CIMOMED-Fl. Art.nr. 80044
DR.SCHNELL wanddispenser
à  2000  ml CIMOMED-Fl. Art.nr. 80071

Toepassingsbereik
CIMOMED is een ongeparfumeerde, zeep- en kleurstofvrije huidreiniger met een milde en gron-
dige reinigingskracht en een goede huidcompatibiliteit. Het product is ook alkalivrij en reinigt 
grondig alle lichte verontreinigingen.

Gebruiksaanwijzing 
CIMOMED wasgel wordt daar gebruikt waar een beroepsmatig gestresste huid een zachte en 
liefst allergeenvrije reiniging nodig heeft. CIMOMED is bijzonder huidvriendelijk en voelt aan-
genaam aan. Het is bij uitstek geschikt voor de gevoelige en gestresste huid, is zuinig in gebruik 
en bevat waardevolle, herstellende stoffen.  CIMOMED is bijzonder geschikt voor gebruik in de 
voedingsindustrie en voedselverwerking.

Producteigenschappen
• Milde, aangename handwasgel
• Dermatologisch getest
• Geurvrij en dus geschikt voor de gevoelige huid
• pH-huidneutraal
• Zeep- en alkalivrij
• Vrij van parabenen
• Hoge acceptatie door consumenten
• Geschikt voor huidallergiepatiënten en voor de voedingsindustrie
• Praktische 500 ml flacon met afsluitbare dop, als enkele flacon,
 in een 500 ml Euro-wanddispenser of met een handdoseerpomp te gebruiken
• Ecologische 1000 ml doseerflacon voor een gedoseerde professionele huidreiniging
• Eenvoudig en kiemvrij doseren via de 1000 ml DR.SCHNELL V10 wanddispenser
• Hygiënische, eenvoudige en kiemvrije dosering via de 2000 ml DR.SCHNELL wanddispenser
• HACCP-conform

Productinformatie
•  Uiterlijk: heldere, stroperige vloeistof
•  pH-huidneutraal 5,5

Aanbeveling voor gebruik
Wrijf met weinig water een beetje CIMOMED (ca. 2 ml) over de verontreinigde delen van de 
huid. Was verder met water totdat het vuil is opgelost. Vervolgens grondig afspoelen met veel 
water en zorgvuldig afdrogen. Vergeet niet na het wassen van de handen huidcrème aan te 
brengen!

Productveiligheid en bewaarinstructies
CIMOMED valt onder de EU-cosmeticaverordening.
CIMOMED kan minimaal 30 maanden worden bewaard in gesloten houders op kamertempera-
tuur. Na opening kan CIMOMED nog eens 12 maanden worden bewaard.
Huidbeschermingsproducten maken deel uit van de persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU).
 

Parfum- en kleurstofvrije wasgel voor de milde reiniging van 
de gevoelige huid
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