
MEDIWAX®

Emulsja na bazie 
wosku pszczelego 
do pielęgnacji wrażliwej, 
suchej oraz skłonnej 
do podrażnień skóry rąk 
i ciała.

•	 nawilża	i wygładza	skórę

•	 chroni	przed	podrażnieniami

•	 regeneruje	skórę

•	 łatwo	się	rozprowadza

•	 doskonale	się	wchłania

•	 neutralne	dla	skóry	pH

•	 przyjemny	delikatny	zapach

Skuteczna pielęgnacja

Produkt zgłoszony do KSIoK, RK/220394/2008



MEDIWAX®
Emulsja na bazie wosku pszczelego do pielęgnacji wrażliwej, suchej 
oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała.

PODSTAWOWE CECHY
•	 zawiera wosk pszczeli, kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin C, E, F

•	 właściwości pielęgnujące i wygładzające zapewnia zawartość naturalnych olejków pochodzących 
z orzecha kokosowego, cytryny i pestek moreli

•	 doskonale regeneruje i odżywia podrażnioną i zniszczoną skórę rąk i ciała

•	 poprawia naturalną wilgotność i elastyczność skóry

•	 doskonale tolerowana emulsja o neutralnym dla skóry pH

•	 emulsja pielęgnacyjna typu olej w wodzie

•	 posiada badania dermatologicznie

•	 delikatna wobec każdego typu wrażliwej skóry rąk i ciała

•	 po nałożeniu z łatwością się rozprowadza i bardzo szybko się wchłania

•	 nie pozostawia uczucia lepkości skóry

•	 posiada przyjemny delikatny zapach

•	 wygodna i szybka forma aplikacji z każdego dostępnego opakowania 

•	 opakowanie 500 ml dostosowane do ściennych dozowników ramieniowych IngoMan i Lydos

ZASTOSOWANIE 
Emulsja pielęgnacyjna Mediwax jest zalecana dla personelu medycznego i osób, które z przyczyn 
zawodowych muszą często myć i dezynfekować ręce lub mają częsty kontakt ze środkami czystości.

OPAKOWANIA 
•	 Mediwax: tuba – 75 ml

•	 Mediwax: butelka z pompką dozującą – 360 ml

•	 Mediwax: butelka – 500 ml 

Wyposażenie dodatkowe: 

•	 Dozownik ścienny z ramieniem dozującym IngoMan 500 ml

•	 Dozownik ścienny z ramieniem dozującym Lydos 500 ml

•	 Pompka dozująca dostosowana do butelki 500 ml

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT:	Medilab	Sp.	z o.o.	•	ul. Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	Tel./fax:	85 743	28	97	•	www. medilab.pl

SPOSÓB UŻYCIA 
Pielęgnacja dłoni

•	 Niewielką	ilość	emulsji	wmasować	w skórę	dłoni.

•	 Stosować emulsję po zakończeniu dnia pracy lub przed każdą dłuższą przerwą w czynnościach 
higienicznych i medycznych.

Pielęgnacja ciała

•	 Emulsję nanieść na dłonie, rozprowadzić i delikatnie wmasować w skórę ciała.

•	 W celu skutecznej pielęgnacji ciała emulsję należy stosować regularnie.

SKŁAD wg INCI 
Aqua,	Cetearyl	Alkohol	(and)	Ceteareth-20,	Glycerin,	Mineral	Oil,	Propylene	Glycol,	Dimethicone,	Cera	
Alba,	Cetyl	Alcohol,	Petrolatum,	Soluble	Collagen,	Gliceryl	Stearate	SE,	Izopropyl	Mirystate,	Hydroly-
sed	Elastin,	D-Panthenol,	C10-30	Alkyl	Acrylate	Crosspolymer,	Trietanoloamine,	Tocopheryl	Acetale,	
Retinyl	Palmitate,	Phenoxyethanol,	DMDM	Hydantoin,	Parfum,	Methylparaben,	Butylparaben,	Ethyl-
paraben,	Propylparaben,	EDTA
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