
MoliCare® Skin Clean

De reinigingsproducten zonder water.
Een huid door incontinentie aangetast vereist een ideale reiniging, in alle zachtheid, zonder water en zonder zeep:

•   omdat de huid gevoeliger is voor maceratie: door herhaald en langdurig contact met overvloedig vocht
    zal de huid zwellen;
•   daardoor wordt de huid extreem kwetsbaar voor mechanische invloeden;
•   bovendien werd aangetoond dat het reinigen van de huid met water en zeep het risco op infectie verhoogt.

 • met creatine - ondersteunt de beschermings-      
     mechanismen van de huid,
  • kan ook op sterk vervuilde zones worden 
     aangebracht,
  • pH-huidneutraal,
  • ideaal voor frequent gebruik en voor 
     gevoelige huid.

MoliCare® Skin Protect

De huidbeschermende producten: 
•  houden de natuurlijke huidbarrière intact en hebben aangetoond dat ze het risico op IAD* 
    significant verminderen.
•   maakt visuele controle van de huid mogelijk, tussen 2 verschoningen door.
•   is de perfecte partner van de HARTMANN incontinentieproducten en houdt hun absorptievermogen 
    volledig intact.

•  vormt een beschermlaag op de huid,
 •  is de perfecte partner van de HARTMANN 
    incontinentieproducten en houdt hun absorptie-
    vermogen volledig intact,
 • het schuim bevat hydraterend panthenol en 
    regenererend ureum.

MoliCare® Skin Care

De verzorgingsproducten:
•  brengen een ultra hydraterende en voedende verzorging op de huid.

•  de olie-in-water-emulsies geven de huid een rijke hoeveelheid aan lipiden en voorkomen dehydratie.

•  helpt dehydratie voorkomen, 
 •  intensieve verzoring voor de rijpere, zeer 
   droge tot geïrriteerde huid, 
 • milde verzorging voor een ontspannend gevoel.

* IAD: incontinentie-geassocieerde dermatitis
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Omschrijving     Facturatie-
eenheid Referentie Verkoopeenheid 

Clean

MoliCare® Skin Reinigingsschuim 400 ml 995 016 12 flacons

MoliCare® Skin Vochtige doekjes 50 doekjes 995 038 12 pakken

MoliCare® Skin Vochtige washandjes   8 stks 995 056 24 pakken

MoliCare® Skin Milde waslotion 500 ml 995 014 12 flacons

MoliCare® Skin Milde waslotion 250 ml 995 040 20 flacons

MoliCare® Skin Shampoo 500 ml 995 017 12 flacons

MoliCare® Skin Verzorgingsbad 500 ml 995 015 12 flacons

Protect

MoliCare® Skin Huidbeschermende crème  200 ml 995 026 12 tubes

MoliCare® Skin Crème met zinkoxide 200 ml 995 022 12 tubes

MoliCare® Huidprotector 100 ml 995 025 12 flacons

MoliCare® Skin Huidbeschermende olie 100 ml 995 023 12 flacons

Care
MoliCare® Skin Lichaamslotion          500 ml 995 019 12 flacons

MoliCare® Skin Lichaamslotion         250 ml 995 041 20 flacons

MoliCare® Skin Handcrème          200 ml 995 020 12 tubes

MoliCare® Skin Verzorgingsolie         500 ml 995 021 12 flacons

MoliCare® Skin Massagegel             200 ml 995 018 12 tubes

Incontinence 
Management

SKINTEGRITY

Geef een betere 
levenskwaliteit aan uw  
bewoners / patiënten.

MoliCare® Skin
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N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Sint-Renelde
België

Bezoek onze website

www.hartmann.be
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