ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ REAL CARE
Real Care Panthenol Cream 150ml
•
•
•
•

Απορροφάται γρήγορα – δεν είναι λιπαρή – δεν 		
λεκιάζει
Ενυδατώνει αποτελεσματικά την ερεθισμένη από 		
τον ήλιο επιδερμίδα
Ανακουφίζει και περιποιείται το ερεθισμένο δέρμα
Μειώνει την ερυθρότητα και το αίσθημα καύσου

Real Care Roll On με αμμωνία 25ml
•
•
•

Γαλάκτωμα με ενυδατικές, καταπραϋντικές και
μαλακτικές ιδιότητες
Καπάκι με εύκολο άνοιγμα
Κατάλληλο για την αντιμετώπιση ήπιων ερεθισμών
και κνησμών που μπορεί να προκληθούν από
δήγματα εντόμων, από μέδουσες, τσούχτρες και
τσουκνίδες

Real Care Μετ. Οινόπνευμα
•
•
Ουδέτερο άρωμα 70° 350ml
Ουδέτερο άρωμα 95° 250ml
Άρωμα Λεμόνι 70° 250ml

•
•

Κατάλληλο για καθαριστική, ενυδατική και ήπια
αντισηπτική χρήση.
Προσφέρεται για κάθε εξωτερική χρήση όπου
απαιτείται αντισηψία και αντιβακτηριδιακή δράση.
Κατάλληλο για εντριβές και 		
ολόσωμες επαλείψεις.
Για εξωτερική χρήση

Real Care Καθαρό Υδρόφιλο Βαμβάκι
•
•
•
•
•
•

Λευκό
Από 100% φυσικό βαμβάκι
Δεν περιέχει κατάλοιπα από μέρη του φυτού
Δεν περιέχει μικροοργανισμούς ή παθογόνα
Δεν περιέχει ξένα σωματίδια
Μικροβιολογικά ελεγμένο
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ΠΡΟΩΘΕΙΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ REAL CARE
Real Care Family Aid κλασσικά
αυτοκόλλητα επιθέματα 20 τεμ
•
•
•
•
•
•
•
•

Με αντικολλητική γάζα
•
Ευπροσάρμοστα
•
Προστατευτικά
•
Αεροδιαπερατά
Απορροφητική κομπρέσα
γάζας
Αντικολλητική στρώση
Βάση από PE
Τελευταίας γενιάς κόλλα
θερμής τήξεως με πλέγμα
UV-C: Χωρίς διαλύτες

Υποαλλεργικά
Δεν περιέχουν latex ή pvc
Δερματολογικά ελεγμένα
Η συσκευασία
περιλαμβάνει:
• 7x2 cm / 5 τεμ.
• 4x1 cm / 5 τεμ.
• 6x2 cm / 5 τεμ.
• 2,5x2,5 cm / 5
στρογγυλά τεμ.

Real Care Υφασμάτινη αυτοκόλλητη
ταινία
•
•
•
•
•
•

Υφασμάτινη ταινία
Βάση από ύφασμα
Εξαιρετικά συγκολλητική
Προστατευτική
Αεροδιαπερατή
Κατάλληλη για την
στερέωση επιθεμάτων

•
•

Κόβεται
Δερματολογικά ελεγμένη
3 είδη συσκευασίας:
• 5m x 1,25 cm
• 5m x 2,50 cm
• 5m x 5 cm

REAL CARE BABY
Real Care Nappy Cream 150ml
•
•
•
•

Καταπραΰνει φλεγμονές και ερυθρότητα,
προστατεύοντας το ευαίσθητο δέρμα του μωρού από
περαιτέρω ερεθισμό
Σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ στο δέρμα,
ανακουφίζοντας από ερεθισμούς
Ενυδατώνει, απαλύνει και περιποιείται τη βρεφική
επιδερμίδα
Δερματολογικά ελεγμένη/ Χωρίς parabens

Real Care Μωρομάντηλα με
χαμομήλι 72τεμ
•
•
•
•

Καθαρίζουν αποτελεσματικά την ευαίσθητη βρεφική
επιδερμίδα προσφέροντας απαλότητα και προστασία.
pΗ 5.5
με βιταμίνη Ε
δερματολογικά ελεγμένο/ xωρίς οινόπνευμα, σαπούνι &
parabens
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