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Cuidados para as mãos e corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emulsão hidratante de óleo em água, sem fragrâncias nem corantes, para pele normal. 



 

 

Baktolan
®
 lotion pure 

 
Propriedades do produto 

 sem fragrâncias 

 repõem os nutrientes necessários da pele 

 com óleos vegetais e Pantenol  

 mantem a pele suave e macia 

 agradável efeito refrescante e revitalizante 

 formulação especialmente enriquecida 

Composição 

Aqua, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate , Ceteareth-20,  
Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Pentylene Glycol,  
Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate,  
Octyldodecanol, Panthenol, Cetyl Alcohol, Hexyldecyl  
Laurate, Hexyldecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate  
Crosspolymer, 2-Bromo-2-Nitropropane-1.3-Diol, Sodium  
Citrate. 

Compatibilidade com os desinfetantes para as mãos 
 
Baktolan® lotion pure não interfere com a eficácia do 
desinfetante para as mãos Sterillium. 

 
 Desinfeção higiénica das mãos de acordo com a 

norma EN 1500 depois de usar Baktolan® lotion 
pure. 
 

Áreas de aplicação 

Baktolan® lotion pure é usado para os cuidados das 
mãos. A emulsão O/W é especialmente usada para os 
cuidados de hidratação diária dos profissionais de 
saúde ou dos pacientes, bem como em todas as 
situações onde os cuidados da pele necessitam de 
produtos livres de fragrâncias. 

  

 em departamentos de serviços públicos e de 

limpeza 

 na indústria, cozinhas e laboratórios 

 todas as áreas clinicas e de cuidados de saúde 

primários 

 em todas as áreas onde é necessário uma 

absorção rápida sem deixar uma pelicula 

gordurosa (por ex: receções, laboratórios,  

cuidados de saúde, etc…) 

 

Instruções de utilização 

Baktolan® lotion pure pode ser aplicada várias vezes ao 
dia nas mãos. Devido aos óleos puros selecionados à 
base de plantas a loção é extremamente rica e económica. 

Características 

Baktolan® lotion pure é uma emulsão óleo em água 
(O/W) extremamente delicada adaptada ao pH natural da 
pele. A sua formulação foi concebida para ter uma 
excelente compatibilidade com a pele (sem perfume) e 
de rápida absorção.  
O Pantenol ajuda a suavizar e hidratar a pele, e apoia a 
regeneração celular.  
 

Validade (opcional) 

Embalagem fechada: 30 meses 
Após abertura: 12 meses 

Apresentações 
 

Bisnaga de 100ml e frasco de 350ml 
 
BODE bomba doseadora  
para garrafas 350/500 ml  
BODE dispensador de parede*  
para garrafas 350 ml  
BODE Eurodispenser 1*  
para garrafas 350/500 ml  
BODE Eurodispenser 2000*  
para garrafas 350/500 ml  
BODE Eurodispenser 3000*  
para garrafas 350/500 ml  
BODE Eurodispenser 1 plus 
para garrafas 350/500 ml  
BODE Eurodispenser basic 
para garrafas 350/500 ml  
 
* Os acessórios e peças de reposição estão disponíveis para os dispensadores de 

parede BODE Eurodispenser. Além disso, o BODE Eurodispensador 1 é fornecido 

com braços de diferentes comprimentos. Por favor, peça mais informações. 

 
Nota: As recomendações sobre os nossos produtos estão são baseadas em 

testes científicos e são dadas de boa fé. Recomendações mais detalhadas, por 

exemplo, relativas à compatibilidade com os materiais, só são possíveis em casos 

particulares. As nossas recomendações não são obrigatórias e não constituem 

uma garantia. Elas não excluem os testes da própria empresa para os fins 

pretendidos e processos. A este respeito, não podemos aceitar qualquer 

responsabilidade. De acordo com as nossas condições gerais de venda e 

fornecimento. 
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