Próbálja ki Ön is a kéztisztítók új generációját
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Szabadalmaztatott ASP szemcsékkel, kéztisztítás
során nem sérül meg a bőr felső hámrétege
Nagy tisztítóerejű
A puha viaszszemcséknek kellemes a tapintása
Ajánlott gyakori kézmosással járó munkákhoz
Visszazsírosító hatású glicerinészterrel
Lágy tenzid kombináció acilglutamáttal
Ártalmatlan a környezetre
Nem okoz dugulást a lefolyóban

Lordin

Zsír, olaj, grafit, korom vagy
más egyéb szennyeződéssel
járó
munkavégzés
során, naponta többször is,
erős szennyeződések elleni
kéztisztítószert kell használni. A megfelelő tisztítóhatást
eddig kizárólag kemény,
abrazív dörzsanyagokkal
(dióhéj-, kukoricahéj őrlemény, műanyag szemcsék)
lehetett elérni. A szemcsék
azonban a bőr felső hámrétegét is leválasztják, így
mikrosérülések keletkezhetnek, melyek jelentősen
megnövelik a kontaktallergia
veszélyét. Extrém esetben
akár degeneratív ekcéma is
kialakulhat (a szaruréteg
kiszárad, a kéz bőre gyulladt
és hámló).

Homok

Dióhéj örlemény

Raszter-elektronmikroszkópos
ábrák a hagyományos
dörzsanyagokról.

Active Soft Pearls

A bőrterhelés csökkentése
érdekében, a szakértők
dörzsanyag nélküli kéztisztítók
alkalmazását javasolják. Ezek
a kéztisztítók viszont kevésbé
oldják a szennyeződéseket.

Raszter-elektronmikroszkópos
ábrák az ASP szemcsékről.

Active Soft Pearls abrazív hatásának összehasonlítása a hagyományos dörzsanyagokkal

A LORDIN a világon elsőként,
kifejlesztette az Active Soft
Pearls technológiát, amely
megoldást nyújt a problémára.
Active soft Pearls (AsP)
A szabadalmaztatott ASP
szemcsék nem mechanikus
dörzsöléssel távolítják el a
szennyeződéseket, hanem
poláris felületi struktúrájuknak köszönhetően megkötik
azokat és magukba szívják.
A hidrogénezett ricinusolajból kivont puha viaszszemcsék így nem sértik meg a
bőr hámrétegét.
lOrDiN® Active Pearls:
A LORDIN Active Pearls
kéztisztító kíméletlen a
szennyeződésekkel, viszont
kíméletes a kézhez.
A világon elsőként szabadalmaztatott ASP technológiával készült, hatékony
és lágy tenzid kombinációt tartalmaz acil-glutamáttal, illetve visszazsírosító
hatású glicerinészterrel.

Az Ön Lordin kereskedője:
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Active Soft Pearls

Dióhéj őrlemény

Műanyag szemcsék

Kukoricahéj őrlemény

Az ASP és a hagyományos dörzsanyagok abrazív hatását a Claustal Zellerfeld Egyetemen in-vitro méréssel állapították
meg. A standardizált teszt alapján a hagyományos dióhéj őrlemény dörzsanyagnak 19-szer nagyobb az abrazív hatása,
mint az ASP szemcséknek.
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A LORDIN újdonsága: egy kéztisztító erős szennyeződések ellen,
amely nem sérti meg a bőr hámrétegét, mert nem tartalmaz abrazív
dörzsanyagokat. Az új fejlesztésű, szennyeződésoldó ASP szemcsék
(Active Soft Pearls – Aktív Puha Gyöngyök) hatékonyan és kíméletesen távolítják el az erős szennyeződéseket. Az eredmény: tiszta kéz,
egészséges bőr, gyakori kézmosás esetén is.

