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AKTUALU:                       2020.04.14, Vilnius 

(Adresatas)  

Ekstremalios situacijos metu dažnas ir teisingas rankų plovimas bei dezinfekavimas yra 
pagrindinės apsaugos priemonės. Problema: dezinfekavimo priemonės pašalina riebalus iš odos 
ir tokiu būdu ilgainiui pažeidžia odą. Riebalai odai yra reikalingi, kad ji galėtų atlikti apsauginę 
funkciją. Jei oda praranda natūralią apsauginę funkciją, ji tampa jautri išoriniam poveikiui. Todėl 
labai svarbu naudoti neagresyvius ir švelnius odai valiklius, apsauginius ir 
regeneruojamuosius kremus, kurie yra greitai absorbuojami, atstato lipidų kiekį, drėgmės 
balansą  – visa tai kartu užtikrina itin veiksmingą bei ilgalaikę odos apsaugą. 

Daugiau informacijos: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/grozis/indre-urbanaviciene-apie-salutini-

ranku-dezinfekcijos-poveiki-kaip-jo-isvengti-ir-ko-turetu-buti-kremo-sudetyje-1062-1297028  

LINDESA® PROFESSIONAL 

specialus kremas odos priežiūrai ir apsaugai su natūraliu bičių vašku. 
Pagaminta Peter Greven Physioderm GmbH, Vokietija. Reglamentas  (EB) Nr. 
1223/2009 

 

− mažai riebus, 

− greitai susigeria, 

− a/v-emulsijos pagrindu (alyva-vandenyje), 

− be silikono, 

− kvapus / bekvapis. 

Kremas sustiprina natūralų odos atsparumą, saugo nuo išorinio 
žalingo poveikio ir raminančiai veikia sudirgusias odos sritis. Taip pat 
išlygina ir kondicionuoja odą, nepalikdamas paviršiuje riebios 
plėvelės, suteikia odai elastingumo ir stangrumo.  

 
Pakuotės dydžiai: 100 ml tūbelė, 

1l sandarus vakuuminis butelis į dozatorių 
 
DOZAVIMAS - paprasta, ekonomiška ir higieniška odos apsaugos ir valymo 
galimybė.  
NAUDA - vienkartinė dozė: 1x1,0 ml = vieną kartą po darbo. 
Butelis: 1000 ml = 1000 dozių = 1000 kartų po darbo. 
 

100 ml tūbelė 
1000 ml sandarus butelis 
VARIOMAT P dozatoriui 

Dozatorius VARIOMAT P 

2,47 €+PVM 24,70€ +PVM (be dozatoriaus) 13,60  € +PVM 

 

Dozatorius VARIOMAT P 

Universalus dozatorius tinka visiems odos priežiūros produktams,  1 ir 2 litrų minkštuose 
vakuuminiuose buteliuose (Vario-buteliuose), 
Pagamintas iš tvirto plastiko, svirtis - iš metalo. Priekinis dozatoriaus dangtis su langeliu ir 
vieta keičiamam ženklinimui.  Atidaromas ir uždaromas plastikiniu raktu.  
Reguliuojamas dozės dydis. 
Paprasta sumontuoti ir patogu naudotis. Tvirtinimo detalės pridedamos. 
 

PROFESINĖS KOSMETIKOS PRIEMONĖS yra priskiriamos ASMENINĖMS APSAUGOS PRIEMONĖMS (AAP)! 

(Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (Direktyva 89/656/EEB) 
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