
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 protect arcana 

the hygiene solution 

protect 

Емулзија масло во вода, без 

боја и без мирис за заштита и 

нега на сува кожа 

 Ја заштитува кожата од 

штетни супстанци 

растворливи во вода 

 За сеопфатна нега на 

оштетена и сува кожа 

 Лесна апликација 

 Убав мирис, како резултат на 

фарнесол (активна супстанца 

од цветот на лимонско дрво) 

 Не влијае и не го намалува 

ефектот на дезинфициенсите 

за раце 

 Не предизвикува алергии на 

кожата 

Места на примена 

Специјален производ за 

персоналот. 

За заштита на кожата од штетни 

супстанци растворливи во вода, 

благодарение на масло во вода 

растворот, arcana
®
 protect треба 

секогаш да се користи кога се има 

потребното време за да се 

абсорбира кремата.  

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, течен парафин, каприлик/ 

каприк триглицериди, PEG-7 

хидрогенизиран рицинус, пропилен 

гликол, глицерин сорбинат 

олеостеарат, магнезиум сулфат, 

фарнесол, метилхлороизотиазолин, 

магнезиум нитрат, магнезиум хлорид. 

Хемиско-физички карактеристики: 

Изглед: бела боја 

Вискозност (DIN 53 018): 

3.100 – 4.300 mPa*сек. 

Без боја 

Без мирис 

Заштита и нега на кожа 

Компатибилен со 

дезифициенсите за 

кожа 



 

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®
 protect 

protect 

Пакување Правилно аплицирање на кремата 

Шише од 500 ml  

Специјални инструкции 

Да се чува на собна 

температура. 

• Поради хигиенски причини, аплицирајте 
од производот преку диспензери и дозер 

пумпи   
• Втрите го производот 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.  
 

• Аплицирајте од производот на 

надворешната страна на рацете и втријтеа 

кремата со другата рака однадвор 

• На крај ставете од кремата на прстите и 

нанесете на другата дланка одвнатре. При 
втријувањето на кремата обратете внимание 

на просторот помеѓу прстите и ноктите. 


