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DAX HAND & HUIDCRÈME
DAX Hand & Huidcrème is uitstekend geschikt voor de dagelijkse verzorging van de handen
en van het hele lichaam. De huid droogt uit door regelmatig contact met water. In de winter
droogt de huid bovendien nog veel makkelijker uit, zowel door de felle koude als door de
droge lucht in huis.
Heel wat mensen hebben ook in de zomer behoefte aan extra hydratatie, wanneer de
gevoelige huid uitdroogt door de zon en water. DAX Hand & Huidcrème herstelt en
behoudt het vocht- en vetevenwicht van de huid. Deze crème maakt een droge en ruwe
huid snel weer zacht en soepel.

Huid
De huid wordt dagelijks blootgesteld aan aanvallen van buitenaf,
maar is geen onverwoestbare barrière. Je huid goed verzorgen is
een doeltreffende manier om huidproblemen te voorkomen.

Productgegevens
DAX Hand & Huidcrème trekt snel in de huid en hydrateert deze
zonder dat ze kleverig aanvoelt. De crème bevat zonnebloemolie
die gekend staat om haar huidverzorgende eigenschappen.
DAX Hand & Huidcrème is zowel verkrijgbaar in licht
geparfumeerde als in niet-geparfumeerde vorm en heeft een
pH-waarde van 5. Het gezond en intact houden van de handen is
een onderdeel van een goede handhygiëne.

Opslag en houdbaarheid
Bewaren bij kamertemperatuur in de goed gesloten originele
verpakking. Houdbaarheid in de ongeopende verpakking: zie
datumstempel. Houdbaarheid in de geopende verpakking:
ongeveer 12 maanden.

Milieu
Alle verpakkingen zijn recycleerbaar en geven geen schadelijke
stoffen vrij bij eventuele verbranding.

PRODUCTNAAM
DAX tube licht geparfumeerd
DAX fles incl. pomp niet-geparfumeerd
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artikelnummer
282-24
0217-15

DIALEX BIOMEDICA DAX HAND & HUIDCRÈME

aantal stuks per karton
24 x 125 ml
15 x 600 ml

Met passie voor uw huid en gezondheid

