SEBORADIN CLEAN BEBE
OCHRONNE MYDŁO W PŁYNIE DLA DZIECI
HERBAL LIQUID SOAP FOR KIDS
ZAWIERA SKŁADNIKI AKTYWNE O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM
WSKAZANIA: Ochronne mydło w płynie dla dzieci z składnikami aktywnymi o działaniu
antybakteryjnym, do codziennego stosowania. Produkt przeznaczony do mycia rąk od 3 roku życia.
DZIAŁANIE I EFEKT: Skutecznie oczyszcza nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Dzięki
zawartości D-pantenolu oraz gliceryny mydło nawilża oraz łagodzi podrażnienia. Kompozycja
roślinnych składników aktywnych (ekstrakt z kłączy tataraku, kompozycja olejku pomarańczowego,
aktywna frakcja olejku tymiankowego, olejek kolendrowy) redukuje liczbę mikroorganizmów na
powierzchni dłoni*. Jest odpowiednie do codziennego stosowania zapewniając odpowiednią
pielęgnację i higienę delikatnej skóry rąk.
*Potwierdzono w badaniach właściwości przeciwdrobnoustrojowych produktu w specjalistycznym
laboratorium badawczym.
SPOSÓB UŻYCIA: Na zwilżone dłonie nanieść mydło, dokładnie rozprowadzić na skórze do spienienia.
Myć ręce przez 30 sekund. Dokładnie spłukać wodą. W razie braku dostępu do wody zalecamy
zastosowanie produktu Seboradin CLEAN żel ochronny o działaniu antybakteryjnym, który również
może być stosowany przez dzieci.
Pojemność: 200 ml

MYDŁO W PŁYNIE, zawiera olejki eteryczne o działaniu antybakteryjnym
WSKAZANIA: Mydło w płynie z olejkami eterycznymi o działaniu antybakteryjnym, do codziennego
stosowania. Produkt przeznaczony do mycia rąk.
DZIAŁANIE I EFEKT: Mydło w płynie posiada bardzo dobre właściwości myjące, działa oczyszczająco.
Dzięki zawartości aloesu oraz D-pantenolu nawilża oraz regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia.
Kompozycja olejków eterycznych (pomarańczowego, z drzewa herbacianego oraz sosnowego) nadaje
produktowi działanie antybakteryjne. Mydło w płynie Seboradin CLEAN zapewnia odpowiednią
higienę, ochronę oraz pielęgnację rąk, pozostawiając na skórze przyjemny, delikatny pomarańczowy
zapach.
SPOSÓB UŻYCIA: Na zwilżone dłonie nanieść mydło, dokładnie rozprowadzić na skórze do spienienia.
Myć ręce przez 30 sekund. Dokładnie spłukać wodą.

ŻEL OCHRONNY o działaniu antybakteryjnym
WSKAZANIA: Żel o działaniu antybakteryjnym przeznaczony do oczyszczania rąk bez użycia wody.
Może być stosowany przez dzieci od 1 roku życia.*
DZIAŁANIE I EFEKT: Żel ochronny, dzięki zawartości alkoholu 66% charakteryzuje się
natychmiastowym działaniem. Alkohol działa antybakteryjnie. Betaina nawilża skórę, chroni przed
wysuszeniem, redukuje podrażnienia. Gliceryna zapobiega wyparowywaniu wody z naskórka.
SPOSÓB UŻYCIA: Żel rozprowadzić dokładnie na dłoniach i poczekać do wyschnięcia. Nie spłukiwać.
Produkt bezzapachowy. Nie pozostawia odczucia kleistości na skórze.
*Pod nadzorem osób dorosłych.
Produkt zawiera wysoką zawartość etanolu. Chronić przed samodzielnym używaniem kosmetyku
przez dzieci. Poczekać do wyschnięcia podczas aplikacji u dzieci. Unikać kontaktu z oczami.

SPRAY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM I WIRUSOBÓJCZYM
WSKAZANIA: Spray o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym przeznaczony do odkażania rąk.
DZIAŁANIE: Spray wykazuje natychmiastowe działanie dezynfekujące. Skuteczność zapewniona dzięki
wysokiemu stężeniu alkoholu etylowego i izopropylowego oraz naturalnych składników roślinnych o
działaniu m.in. bakteriobójczym oraz wirusobójczym. Stosować bezpośrednio na ręce bez
rozcieńczenia.
SUBSTANCJE CZYNNE: Etanol 70g/100g, 2-propanol (propan-2-ol) 6,92g/100g
ZAWIERA: Etanol, 2-propanol (propan-2-ol) , FR 11, H225, H319 , H336 Oraz: Woda, Ekstrakt
spirytusowy z dziurawca, Glikol propylenowy, Olejek sosnowy, Ekstrakt spirytusowy z tataraku,
Tymol, Olejek z drzewa herbacianego, Olej rycynowy, Kwas mlekowy.
SPOSÓB UŻYCIA: Dokładnie spryskać dłonie spray’em. Rozprowadzić, pozostawić produkt na skórze,
nie spłukiwać. Nie stosować na twarz, chronić oczy. Może wywołać przemijające podrażnienie skóry.
Częste stosowanie może spowodować wyjałowienie skóry, stosować preparaty probiotyczne.
Produkt niewykorzystany nie stwarza zagrożenia dla środowiska, można wylewać do ścieków
ogólnych
spływających do oczyszczalni. Puste opakowanie podlega recyklingowi zgodnie z oznaczeniem.
Numer pozwolenia
Podmiot odpowiedzialny
Numer serii i data ważności:

Seboradin ANTIBACTERIAL Płyn W Sprayu Do Powierzchni O Działaniu Bakteriobójczym I
Wirusobójczym (W Tym Na Koronawirusa)
Numer pozwolenia: 1658/TP/2020
WSKAZANIA: Spray o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym przeznaczony do odkażania
powierzchni, urządzeń, sprzętów oraz akcesoriów.
DZIAŁANIE: Płyn wykazuje natychmiastowe działanie dezynfekujące. Skuteczność zapewniona dzięki
wysokiemu stężeniu mieszaniny etanolu i propan-2-ol. Produkt przeznaczony do szybkiej i skutecznej
dezynfekcji wszelkich powierzchni, sprzętu oraz akcesoriów wykonanych np. ze szkła, plastiku, gumy,
metalu, stali nierdzewnej. Preparat dezynfekuje przedmioty codziennego użytku. Można go stosować
w domu, podczas podróży, w miejscach publicznych. Działa biobójczo, antyseptycznie oraz
wirusobójczo. Unikalny preparat przeciwko koronawirusowi.
SUBSTANCJE CZYNNE: Etanol 70g/100g, 2-propanol(propan-2-ol) 6,92g/100g
ZAWIERA: Etanol, 2-propanol (propan-2-ol), FR 11, H225, H319, H336
SPOSÓB UŻYCIA: Środek należy zastosować na wybraną powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.
Spryskać z odległości ok. 30 cm. W przypadku stosowania na powierzchnie kuchenne stosować na
uprzednio umyte i suche powierzchnie, pozostawić na okres 15 minut, po czym spłukać go wodą o
jakości wody pitnej.
Preparat można przetrzeć czystym papierowym ręcznikiem lub pozostawić do samoistnego
wyschnięcia. Środek gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Chronić oczy. Produkt
niewykorzystany nie stwarza zagrożenia dla środowiska, można wylewać do ścieków ogólnych
spływających do oczyszczalni. Puste opakowanie podlega recyklingowi zgodnie z oznaczeniem.

OCHRONNY KREM DO RĄK zawiera składniki aktywne o działaniu antybakteryjnym
WSKAZANIA: Codzienna ochrona i pielęgnacja skóry rąk.
DZIAŁANIE I EFEKT: Seboradin Clean ochronny krem do rąk natłuszcza i nawilża skórę dłoni,
zmniejsza jej suchość i szorstkość. Ponadto wygładza i zmiękcza naskórek, poprawiają ogólną
kondycję dłoni. Zawiera składniki aktywne powszechnie znane z właściwości antybakteryjnych: olejek
z drzewa herbacianego, kompozycję olejku kolendrowego, kompozycję olejku pomarańczowego oraz
ekstrakt z korzenia tataraku. Odpowiednio pielęgnuje skórę dłoni dlatego polecany jest do
stosowania szczególnie po aplikacji produktów o działaniu antybakteryjnym, o wysokiej zawartości
alkoholu. Dedykowany również dla skóry wrażliwej.
SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na osuszoną skórę rąk, delikatnie wmasować krem. Stosować codziennie.
Zaleca się użycie szczególnie po stosowaniu produktów Seboradin CLEAN.

