
 

 

 

 

 

 

 
 

Pielęgnujący krem do skóry  
 

 

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.  
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 

 

 

 

triformin® care 

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.   tel.:  +4822 616 02 23  office_pl@drweigert.com 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D •01-531 Warszawa faks:+4822 617 81 21                 www.drweigert.pl 

Obszary zastosowania: 
 

Pielęgnacja skóry po całodziennej pracy, jak również w jej 
przerwach, w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, 
gabinety lekarskie, domy opieki; w branży chemicznej, 
farmaceutycznej oraz przetwórstwie spożywczym, np. w zakładach 
zbiorowego żywienia, masarniach czy mleczarniach. 

 

Zakres działania: 
 

• Wydajna emulsja typu O/W (emulsja oleju w wodzie). 

• Odpowiedni szczególnie do pielęgnacji zmęczonej i  suchej 
skóry. 

• Wyraźnie wygładza skórę i chroni ją przed utratą wilgoci . 

• Doskonale tolerowany przez skórę (potwierdzone badaniami).  
 

Szczególne właściwości: 
 

• skuteczna pielęgnacja dzięki wartościowemu olejowi jojoba  

• szybko się wchłania 

• nadaje skórze gładkość i elastyczność  

• nieperfumowany 

• odpowiedni także do pielęgnacji całego ciała 
 

Użycie i dozowanie: 
 

triformin care nanieść na czystą, suchą skórę i dokładnie 
wmasować. Dla optymalnych efektów pielęgnacyjnych stosować 
triformin care regularnie po każdym myciu rąk w przerwach w pracy 
oraz po jej zakończeniu. 
 

Przed rozpoczęciem pracy zalecane jest użycie specjalnego kremu 
ochronnego triformin protect. 
 

Oprócz regularnej pielęgnacji skóry kremem triformin care zaleca 
się stosowanie mydła w płynie triformin HR lub środka do mycia 
dekontaminacyjnego rąk triformin decon. 
 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

• Do dozowania triformin care z butelki o pojemności 500 ml 
zalecane stosowanie dyspensera triformin dispenser 500  

• Nie mieszać z innymi produktami. 
 

Dane techniczne: 
 

Wartość pH ok. 5,0 (koncentrat, 20°C) 

lepkość < 10 Pas (koncentrat, 20°C) 

gęstość 0,97 g/cm3 

 

 
Skład: 
 

Aqua 
Alcohol Denat. 
Palmitic Acid 
Stearic Acid 
Paraffinum Liquidum 
 
Propylene Glycol 
Simmondsia Chinesis (Jojoba) Seed Oil 
Glyceryl Stearate 
Ceteareth-20 
Dimethicone 

Triisononanoin 
Sodium Dihydroxycetyl Phosphate 
Caprylyl Glycol 
Xanthan Gum 
Galactoarabinan 
Glycerin 
Lactic Acid 
Serine 
Sodium Lactate 
Sorbitol 
TEA-Lactate 
Urea 
Sodium Chloride 
Sodium Benzoate 
Allantoin 

 

Magazynowanie: 
 

Przechowywać w temperaturach od 10 do 30 °C. Zamknięte 
opakowania mogą być przechowywane min. 30 miesięcy. Termin 
przydatności po otwarciu: 12 miesięcy. 

 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  
 

Triformin care nie jest niebezpieczny według Rozporządzenia CLP 
(WE) nr 1272/2008. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po 
całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń 
zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
 

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 
www.drweigert.pl 
 

 
Opakowania Pojemność 

Butelki 6x500 ml 

tubki 12x100 ml 
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