
Informācija par produktu
Roku kopšanas un aizsardzības līdzeklis

Eļļas/ūdens emulsija ikdienas roku un 
ķermeņa kopšanai

esemtan® skin balsam
Mūsu Plusi: Informācija par iepakojumu
- veidots no izmeklētām ādas kopšanas vielām
- pasargā ādu no sausuma un mitruma zuduma
- iekļūst dziļi ādā
- eļļas/ūdens emulsija
- rūpējas par ādu

esemtan® rokas balzāms tiek piegādāts pudelēs, 
kuras ir izgatavotas no polietilēna (HDPE) un 
attiecīgi marķētas. Vāciņi ir izgatavoti no HDPE 
(izņēmums: 1 L pudelēm: PP). Etiķetes ir 
izgatavotas no PE. Optimālakai pārstrādei ir 
iespējama šķirošana.

Lietošanas indikācijas
esemtan® rokas balzāms ir piemērots roku 
kopšanai, kā arī vispārējai ādas un ķermeņa 
kopšanai, galvenokārt cilvēkiem ar seborejisku 
(taukainu) ādas tipu. Ir svarīgi rūpēties par rokām, 
piemēram, pēc operācijas, lai novērstu iespējamos 
ādas kairinājumus. Ieteicams lietot vairākas reizes 
dienā, īpaši augstos gadalaikos vai pēc roku 
mazgāšanas. Rūpējoties par ādu starp rutīnas 
pienākumiem, ietiecams lietot esemtan® rokas 
emulsiju.

Pielietojums
Ādas kopšanas līdzeklis ikdienas lietošanai, kas 
pasargā ādu no izžūšanas.

Informācija par produktu
Sastāvs: ūdens, vazelīneļļa, cetarilspirts, 
propilēnglikols, urīnviela, ceteareth-25, ceteareth-6, 
smaržvielas, fenoksietanols, metilparabēns, 
butilparabēns, etilparabēns, propilparabēns, 
izobutilparabēns.

Fizikālā un ķīmiskā informācija
Izskats Maiga, opāla zaļa krāsa

pH ap 5,5 (ādai neitrāls)

Viskozitāte (pie 20°C) ap 1,300 mPa*s



esemtan® skin balsam

Ziņojumi
Ziņojums par esemtan® rokas balzāma ādas saderību 
(agrāk sagrolind® P)
Dr med. H. Ippen, Göttingen, 13.03.1996 
Vides informācija
Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, modernā,
drošā un videi draudzīgā ražošanas procesā, tajā
pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes
standartus.
Ekspertu viedokļi un pārēja informācija
Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur
Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un
pārskatus par esemtan® skin balsam produktu:
www.schuelke.lv

Jūsu individuālajiem jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs
Tālr. +371 67795240
Epasts: schuelke@interlux.lv

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, 
Germany
Tār. +49(0) 40521000
Fakss +49(0) 4052100318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Tālr +43(0) 152325010
Fakss +43(0) 1523250160
office.austria@schuelke.com

Interlux, SIA
“Jaunbūmaņi”, 2.korp.
Dreiliņi, Stopiņu nov., 
LV2130
Tālr. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv

Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un 
DIN  EN  ISO  13485  (Reģ.  Nr.  004567-MP23)  un  ir  validējusi  vides  vadības  sistēmu 
atbilstoši Eco Audit prasībām (Reģ. Nr. DE-150-00003).


