
Handreiniging	+	Verzorging

pRoVItAmIn	B5

VItAmIn	E

pEG-7	GlycERyl	
cocoAtE

	WASH	Krachtige	handreiniger

	 cARE		Verzorgt	de	huid	
100%	biologisch	afbreekbaar

Handreiniger	
Wash	&	care



             "  Dit product is dermatologisch getest en goedgekeurd   
                           en kan gekwalificeerd worden als huidvriendelijk."

Handreiniger	Wash	&	care
Oplosmiddelvrije handreiniger waarbij een krachtige handreiniger wordt 

gecombineerd met een vochtregulerende crème. Verwijdert eenvoudig 

zware industriële vervuilingen en verzorgt tegelijkertijd de huid, 

resulterend in verzorgde en soepele handen. Het gebruik van een  

aparte crème is niet nodig.

pRoVItAmIn	B5

VItAmIn	E

pEG-7	GlycERyl	
cocoAtE

Product ingrediënten: 
Trekt diep in de  
huid en werkt  
vochtregulerend

Zorgt voor  
gezonde  
handen

Stimuleert het  
herstel van  
beschadigde huid

Werkt vochtregule-
rend en beschermt 
de huid

Verbetert de elasti-
citeit en soepelheid 
van de huid

Antioxidant die 
huidbeschadiging 
verhindert

Heeft een  
hydraterende  
werking

Zorgt voor  
een verbeterd  
huidgevoel

Dr.	med.	Werner	Voss
Onderzoeksspecialist  
voor dermatologie en allergologie.

100% van de testgroep ondervond geen toxisch- of irriterende allergische reacties
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nIEUW!

mAKKElIJK	mEE	tE	nEmEn	/	moBIEl
• Geïntegreerde handgreep
	
KlAAR	VooR	GEBRUIK
• Geïntegreerde dispenser:  
 eenvoudig verpompen
	
HAnDZAmE	VERpAKKInG
• Verkrijgbaar in 1 en 3 liter verpakking

	 nieuwe	verpakking…	
mobiel & gemakkelijk  
   in gebruik !

Verpakkingen

• Unieke “touch-free” dispenser voor optimale hygiëne

• Automatische dosering garandeert efficiënt gebruik:  

Bespaar tot 60%!

• Eén dispenser concept voor het complete	
handverzorgingsassortiment

• Eenvoudig te installeren

• Vervangbare pomp

• Robuust & Sterk

one2clean	:	alle handverzorgings-	
			producten in 1 concept	!



Productvoordelen 
Eigenschappen

• Bevat Provitamine B5 •  Trekt diep in de huid en werkt vochtregulerend. Zorgt voor gezonde handen.

• Bevat Vitamine E •  Werkt vochtregulerend en beschermt de huid. Verbetert de elasticiteit en  

soepelheid van de huid.

• Bevat PEG-7 Glyceryl Cocoate •  Zorgt voor een verbeterd huidgevoel door de hydraterende werking.

• 100% biologisch afbreekbaar • Duurzaam product / milieuvriendelijk 

• Oplosmiddelvrij • Huidvriendelijke formule

• Bevat een natuurlijke walnootkorrel • Gegarandeerd schone handen 

  • Natuurlijk ingrediënt

Logistieke informatie
Mobiele verpakking
Referentie	 Barcode	 Verpakking	 Inhoud	 Afmetingen	 Dispenser

00029007 8712602002307 Can + pomp 6 x 1 ltr. v 340 x 140 x 265 Integrated

00029008 8712602002321 Can + pomp 4 x 3 ltr. v 445 x 200 x 290 Integrated

One2clean Systeem
Referentie	 Barcode	 Verpakking	 Inhoud	 Afmetingen	 Dispenser

00029004 8712602001539 Cartridge 4 x 3 ltr. v 268 x 268 x 348 mm.

00024239 8712602001133 One2clean Automatic dispenser 1 stuks 154 x 285 x 180 mm. 5 ml

00024238 8712602001126 One2clean handmatige dispenser 1 stuks 119 x 183 x 93 mm. 5 ml

Technische informatie
Kleur: Beige
Geur: Bloemig 
pH waarde: 6-7
Vlampunt: Geen

Certificaten
Geproduceerd volgens ISO 9001 procedures. 
Conform AFNOR NFT 73101 specificaties.
Dit product is dermatologisch getest en goedgekeurd en kan 
gekwalificeerd worden als huidvriendelijk (Dermatest).

Gebruiksaanwijzing
Wrijf een kleine hoeveelheid product in de handen. Voeg wat 
water toe en was de handen grondig tot dit volledig met het 
vuil is vermengd. Daarna de handen goed afspoelen en drogen. 
Verpakking goed gesloten en koel opslaan.

Handreiniging	+	Verzorging

www.dreumex.com


