DESODERM
فوم تمیز کننده سريع پوست







)

فاقد کلرو فلورو کربن ها(
دارای دی پنتنول و آالنتیون
تمیز کنندگی مالیم بدون نیاز به آب و صابون
برای تمام پوست های حساس
خاصیت معطرکنندگی

ويژگی فرآورده:
فوم تمیز کننده دزودرم یک محصول آماده مصرف است که برای تمیز کردن سریع پوست های آسیب دیده و حساس به کار می رود .فوم خاصیت
مرطوب کنندگی فوق العاده دارد و به دلیل ساختار مولکولی کوچکی که داراست به سرعت جذب پوست می شود.
مزايا:




این محصول نیاز به استفاده همراه با آب و مواد شوینده ندارد.
دزودرم دارای pHخنثی بوده و حاوی مواد پاک کننده مالیم می باشد و هیچ گونه آسیبی به پوست و غشای مخاطی نمی رساند.
دی پنتنول موجود در فوم دزودرم موجب کاهش التهاب پوست آسیب دیده می شود همچنین سوزش و قرمزی آنرا کاهش می دهد.



آالنتوئین ،سلولهای جوان پوست را جایگزین سلولهای مرده و فرسوده می کند و موجب ترمیم زخمها  ،ترک ها و دیگر آسیب های پوست می گردد.



دزودرم عاری از هر گونه ترکیبات زیان آور برای الیه ازون است.

کاربرد:
پوست های آسیب دیده ،برای بیماران دارای زخم بستر و به طور کلی بیمارانی که قادر به استحمام و شستشوی زخم نیستند و همچنین برای تمیز
کردن پوست ملتهب نوزادان
کیمیاسوشا ،شماره تماس  75377902120وبسایتwww.kimiasosha.com :

روش استفاده:
 .3پیش از مصرف قوطی فوم را تکان دهید.
 .5مقداری فوم را روی سطح پوست اسپری کرده و اجازه دهید چند ثانیه روی پوست بماند .
 .1سپس با یک دستمال تمیز و مرطوب ،پوست را پاک کنید.
مواد مؤثر  :پروپان  /بوتان ،ام آی پی اِی لوریل اتر سولفات ،کوکوآمیدوپروپیل بتایین _PEG7 ،گلیسریل کوکوآت ،دسیل اولئات ،ایزوپروپیل الکل ،دی
پنتنول ،آب ،آالنتوئین  ،سدیم کوکو سولفات ،متیل پارابن ،پروپیل پارابن ،بوتیل فنیل متیل پروپیونال ،لینالول



ويژگی های فیزيکی و شیمیايی:
ﺣاﻟت فیزيکی
وزن مخصوص
pH

آئروسل ،فوم ،سفید مایل به کرم رنگ ،معطر
7/25 g/ml
7 -5

کیمیاسوشا ،شماره تماس  75377902120وبسایتwww.kimiasosha.com :

