
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 care 

arcana 
the hygiene solution 

care 

Емулзија  масло во вода за 

дневна нега на кожа, со 

пријатно свеж мирис   

 

 навлажнувачка емулзија 

масло во вода  

 содржи јојоба масло 

 брзо се ресорбира  

 за сеопфатна грижа за 

оштетена и сува кожа 

Места на примена 

За нега на рацете и кожата на 

цело тело, за сите типови на 

кожа. Нега на персоналот. 

Нежно втривање на производот 

на добро исушени раце за време 

на паузите и кога е потребно (на 

пр. после миење) или втривање 

на сува кожа после бањање или 

туширање. 

Методи/Инструкции  за 

апликација 

Погледнете на сликите и 

упатствата од втората страна. За 

да се обезбеди хигиенска 

употреба на производот, 

интернационално познатите 

институти за хигиена како што е 

германскиот институт Robert 

Koch препорачува при употреба 

на производот да се користат 

диспензери и дозер пумпи. 

 

Информации за производот: 

Состав: 

Вода, вазелин, стеариска 

киселина, масло од јојоба, 

изопропил миристат, 

триетаноламин, ланолин 

алкохол, метилпарабен, 

пропипарабен, карбомер, 

парфем, цетеарил алкохол, 

цитрал, цитренелол, 

геранјол, 

хидроксицитронела, 

бутилфенил, 

метилпропионал, лимонен, 

линалол. 

физичко-хемиски 

карактеристики: 

Изглед: бела боја 

Вискозност (DIN 53 018): 

приближно 1.500 mPa* сек 

нега на кожа 

со јојоба масло 

брзо се абсорбира 



 

Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 

Германија 

 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 

36/4,  

тел. +389 22 774196,  

pfc-md@t-home.mk 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 

 ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® care 

care 

Пакување: Правилно аплицирање на кремата 

 
Шише од 500 ml  

Сосебни инструкции 

Да се чува на собна 

температура. 

• од хихиенски причини, извлекувајте од 

производот преку пумпа или од диспанзерот 
   
• втрите ја кремата на чисти и суви раце 

Еколошки информации 

Schülke ги произведува своите 

производи согласно најновите, 

безбедни и за околината 

пријателски методи, 

економично и одржувајќи ги 

високите стандарди за 

квалитет.  

•нанесет од кремата на задната страна од 

раката и втрите со задната страна од 

другата рака 

•потоа втрите од кремата и на прстите и на 

крај и на внатрешната страна од дланките. 

Додека ја нанесувате  кремата обратете 

внимание на делот помеѓу прстите и 

ноктите. 


