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NAŠE EXPERTÍZA JE VAŠE VÝHODA.
Odpovídající výrobky pro rozmanité potřeby

Pro efektivitu každého konceptu ochrany pokožky je nutné přizpůsobení konkrétní profesní situaci. Velikost závodu, 
pracovní procesy, specifi cké látky a potřeby, kterým musí pokožka odolávat – všechny tyto faktory hrají důležitou roli. 
S naším obsáhlým výrobním programem Physioderm nabízíme každé společnosti, na každé pracoviště a každému 
zaměstnanci to správné řešení prevence před kožním onemocněním z povolání.

Silná značka pro všechny požadavky

Značka Physioderm je speciálně koncipovaná, aby splnila různé požadavky prevence před kožními nemocemi z povolání. 
Poskytuje produkty pro integrované koncepce, které zahrnují všechny 3 pilíře účinné prevence: preventivní ochranu před 
škodlivými pracovními látkami, dokonalé čištění, ale zároveň šetrné k pokožce, a účinnou péči.
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Prémiová ochrana pokožky

  Ideální pro konkrétní aplikace i velké společnosti
  Dostatečný sortiment pro všechny potřeby
  Dermatologicky optimalizovaná prémiová kvalita
 Individuální, inovativní a udržitelný výrobní program
 Nabízí speciální výrobky pro specifi cká použití, např. ochrana před slunečním 

     zářením pro silně namáhanou i již poškozenou pokožku
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Skin Care Plan
for water-insoluble substances, e.g. oil, grease and graphite

Plan de protection cutanée pour les salissures insolubles à l‘eau, p.ex. l‘huile, la graisse et le graphite
Huid protectie plan voor niet-water oplosbare stoffen, bv: Vetten, olie en grafiet

Hautschutzplan für wasserunlösliche Stoffe, z.B. Fett, Öl und Graphit

  

  

  

CUREA SOFT

for medium dirt

pour les salissures moyennes

voor matige vervuilingen

für mittelstarke Verschmutzungen

ACTIVE PEARLS®

fragrance-free
SANSIBON®

against highly adhesive dirt

contre les salissures très adhérentes

tegen sterk hechtende vervuilingen

stark haftende Verschmutzungen

for strongly stressed & dry skin

pour la peau sollicitée et sèche

voor de sterk geïrriteerde en droge huid

für stark belastete & trockene Haut

Pre-Work Cream Cleansing After-Work Cream

GRV_185264_Hautschutz_Sachet_en_fin.indd   1 02.08.18   16:44

5 kroků k Vašemu individuálnímu plánu ochrany pokožky

Nemáte ještě žádný plán? Žádný problém! Pomůžeme Vám při sestavení a realizaci řešení na míru, které efektivně ochrání 
Vaše zaměstnance před kožními onemocněními z povolání. V pěti krocích společně vytvoříme Váš individuální plán ochra-
ny pokožky.
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1. OCHRANA POKOŽKY

OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ

PHYSIO UV 50 PLUS
Extrémně voděodolný ochranný 
krém proti slunci a světlu při práci v 
extrémních podmínkách (bláto, teplo), 
svařování a kontaktu s fotosenzibili-
zátory.

– vysoce účinný UV faktor 50+

– ochrana proti UV-C záření

– extrémně voděodolný

– s vitamínem E 

– neparfémovaný

–  optimalizovaný UV-fi lter se 
silikonovým povrstvením

PHYSIO UV 30 SUN
Ochranný krém proti přírodním a 
umělým zdrojům UV-záření, např. při 
pracích venku nebo při elektrosváření.

–  vysoká ochrana díky UV-faktoru 
UV-B 30  

– ochrana i před paprsky UV-C

 –  optimalizovaný UV-fi lter se 
silikonovým povrstvením 

– s vitamínem E

– voděodolný

 – bez obsahu konzervačních látek

– neparfémovaný

Mnoho lidí je často vystaveno 
slunečnímu světlu a UV záření - 
nejen během jejich volného času, 
ale také při práci. V profesním 
kontextu, je důležité vědět, že 
požadavky na ochranu pokožky 
proti přírodnímu UV záření se 
zásadně liší od požadavků na 
přípravky proti umělému UV-C 
záření, např. při elektrickém 
svařování. Moderní ochranné 
produkty proti UV záření často 
obsahují fi ltr se silikonovým 
povrstvením, aby bylo zabráněno 
adhezi a bělení pokožky po 
aplikaci.
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PROGLOVE
Ochranný gel proti změkčení 
pokožky v důsledku nošení 
ochranných pomůcek jako např. 
ochranné rukavice nebo gumové 
holínky.

 –  se zpevňujícím vilínem a vyživujícím 
bisabololem

– gel s obsahem alkoholu

– nemastný

– bez obsahu silikonu

– neparfémovaný

– v souladu s HACCP

PRO UŽIVATELE RUKAVIC PRÁCE BEZ OTISKŮ PRSTŮ

SINEPRINT®

Ochranný krém při kontaktu s citlivými 
povrchy, u kterých musí být vyloučeny 
otisky prstů, a při kontaktu s 
mechanicky dráždivými látkami.

– emulze olej/voda

– nemastný

– bez obsahu silikonu

– parfémovaný 

Výrobky na ochranu pokožky jsou 
používány před a během práce.
Jsou navrženy tak, aby bylo 
zabráněno poškození pokožky 
způsobené potenciálně škodlivými 
látkami. Za účelem poskytnutí 
optimální prevence by měly 
přípravky na ochranu pokožky 
přesně odpovídat látkám, kterým je 
pokožka vystavena během práce.SANSIBON®

Ochranný krém při intenzívním 
znečištění a kontaktu s vodou ne-
rozpustnými látkami jako např. oleji, 
grafi tem, laky, lepidly a pryskyřicí. 

– usnadňuje čištění pokožky

–  obsahuje emulgátory vázající na 
sebe nečistoty

– rychle se vstřebává do pokožky

–  bez obsahu silikonu

– parfémovaný 

SILNĚ ULPÍVAJÍCÍ 
NEČISTOTYMĚNÍCÍ SE LÁTKY

DUALIN®

Ochranný krém s duálním účinkem 
působení při kontaktu s ne zcela 
defi novanými vodou ne-/rozpustnými 
látkami.

 –  gel vytvářející ochranný fi lm na 
pokožce, s obsahem vosku

– rychle se vstřebává do pokožky

– bez obsahu silikonu

– parfémovaný i neparfémovaný

–  v souladu s HACCP 
(neparfémovaná varianta)
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2. ČIŠTĚNÍ POKOŽKY

Výrobky pro čištění pokožky
musí zajistit dodatečné čištění, 
aniž by byla zatěžována pracovně 
namáhaná pokožka. Proto by 
neměl být nikdy používán zbytečně 
silný čisticí prostředek na pokožku. 
Pokud jde o výběr produktu, je 
třeba vzít v úvahu druhy nečistot, 
aby byl zajištěn optimální účinek v 
kombinaci s maximální ochranou 
pokožky.

LEHKÁ ZNEČIŠTĚNÍ STŘEDNÍ A LEHKÁ 
ZNEČIŠTĚNÍ

ECOSAN
Neutrální syntetický čistící přípravek 
vhodný také pro potravinářský průmysl.

– bez obsahu mýdla a alkalických přísad

– neparfémovaný

– bez barviv

– neutrální pH

– v souladu HACCP

 –  ekoznačka Blue Angel a EU Ecolabel 
pro 1000 ml láhve Neptune a 2000 ml 
skládací láhve

EU Ecolabel:
DE / 030 / 046

www.blauer-engel.de/uz203

STEPHALEN® VITAL
Jemný čistící gel pro vlasy a pokožku 
pro střední a lehké znečištění.

 –  tekutý čistící přípravek obsahující 
cukerné tenzidy

– bez barviv

– bez mýdla a alkalických přísad

– neutrální pH

– parfémovaný 

ZNEČIŠTĚNÍ

EU Ecolabel:
DE / 030 / 046

www.blauer-engel.de
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SILNÁ ZNEČIŠTĚNÍSILNÁ ZNEČIŠTĚNÍ

SPECIÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Výrobky na čištění pokožky
obsahující abrazivní složky mohou 
dráždit pokožku. Čistící prostředek 
s inovativními činidly pro odstranění 
nečistot vyrobenými z 
hydrogenovaného ricinového oleje 
(vosku) vede ke snížení podráždění 
pokožky a jejích příznaků.

TOPSCRUB® NATURE
Čistící prostředek na mytí rukou 
obsahující bio-abraziva pro silná 
znečištění (např. olej, saze, grafi t 
a kovový prach).

– silný čistící efekt

 –  obsahuje bio-abraziva vyrobená z 
mouky z olivového osiva

– bez rozpouštědel

– parfémovaný

 –  EU Ecolabel pro 2000 ml skládací 
láhve

TOPSCRUB® EXTRA
Čistící prostředek na mytí rukou 
obsahující syntetická abraziva pro silná 
znečištění (např. olej, saze, grafi t a 
kovový prach).

– vysoký efekt čištění

 –  obsahuje syntetická abraziva

– bez rozpouštědel

– parfémovaný

EU Ecolabel:
DE / 030 / 074

RAPITUFF®

Intenzívní čistící prostředek na mytí 
rukou obsahující esterové oleje pro 
odstranění silných znečištění (např. 
barev, pryskyřice, lepidel, laků a 
živice).

–  obsahuje rozpouštědla vhodná pro 
lidskou pokožku

 –  obsahuje bio-abraziva vyrobená z 
mouky z olivového osiva

– parfémovaný



Výrobky pro péči o pokožku 
jsou aplikovány na suchou a 
čistou pokožku po práci. 
Podporují regenerační 
schopnost pokožky a 
obnovují její přirozenou 
ochrannou bariéru.

CUREA SOFT
Hydratační ošetřující krém pro suchou 
a více namáhanou pokožku.

– pro ruce a obličej

 –  emulze (olej/voda) s komplexními 
přísadami ve složení močovina, 
bisabolol a rýžový olej

– rychle se vstřebává

– mírně mastný

–  bez obsahu silikonu

– parfémovaný i neparfémovaný

–  v souladu s HACCP 
(neparfémovaná varianta)

VELMI SUCHÁ A EXTRÉMNĚ 
NAMÁHANÁ POKOŽKA

SUCHÁ A TĚŽCE 
NAMÁHANÁ POKOŽKA

3. REGENERACE POKOŽKY
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PHYSIODERM® CREME
Ošetřující krém pro velmi suchou a 
namáhanou pokožku.

– pro ruce a obličej

– regenerační emulze (voda/olej)

 –  s vysokým podílem lipidů; silně 
promašťující krém

 –  vhodný také pro ošetření již dříve 
poškozené pokožky

– bez obsahu silikonu

– parfémovaný
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VARIO SYSTEM

VARIOMAT® M
Dávkovač pro všechny 1l a 2l láhve 
Vario značky Physioderm.

 – kovový dávkovač, bíle lakovaný plášť

– snadná obsluha a plnění

– kvalitní provedení

 – optimální dávkování

–  zcela hygienický systém dávkování, 
neboť nedochází ke kontaktu 
produktu s dávkovačem

–  dostupné také v uzamykatelném 
provedení

VARIOMAT® ECO
Plastový dávkovač pro 1l a 2l láhve 
Vario značky Physioderm.

– plastový dávkovač, barva bílá/šedá

– snadná obsluha a plnění

–  zcela hygienický systém dávkování, 
neboť nedochází ke kontaktu 
produktu s dávkovačem

 –  robustní provedení

– nastavitelné dávkování

–  volitelně také v uzamykatelném 
provedení

Technologie dávkování optimálně 
přizpůsobená použitým 
produktům zajišťuje jednoduchou, 
ekonomickou a potřebnou 
aplikaci produktu. To je jediný 
způsob, jak zajistit hospodár-
nost na jedné straně a co možná 
největší přijetí na straně druhé.

DÁVKOVAČE
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NEPTUNE SYSTEM

NEPTUNE STAINLESS STEEL
Bezkontaktní univerzální dávkovač pro 
všechny produkty v 1l láhvích Neptune 
značky Physioderm.

–  plášť dávkovače z kartáčované oceli 
s trvalým povrstvením proti otiskům 
prstů

– snadné používání

– bezkontaktní obsluha

–  zcela hygienický systém dávkování, 
neboť nedochází ke kontaktu 
produktu s dávkovačem

– kvalitní provedení

– optimální dávkování

– efektivní vyprázdnění

– uzamykatelný

–  na přání dostupné s odkapávací 
miskou

NEPTUNE TOUCHLESS
Bezkontaktní univerzální dávkovač pro 
všechny produkty v 1l láhvích Neptune 
značky Physioderm.

– plastový dávkovač

– dostupný v bílé nebo černé barvě

 – snadné používání

–  zcela hygienický systém dávkování, 
neboť nedochází ke kontaktu 
produktu s dávkovačem

– bezkontaktní obsluha

– robustní provedení

– optimální dávkování

– efektivní vyprázdnění

– volitelně v uzamykatelném provedení

–  na přání dostupné s odkapávací 
miskou

NEPTUNE STANDARD
Univerzální dávkovač pro všechny 
produkty v 1l láhvích Neptune značky 
Physioderm.

– plastový dávkovač

– dostupný v bílé nebo černé barvě

– snadné používání

–  zcela hygienický systém dávkování, 
neboť nedochází ke kontaktu 
produktu s dávkovačem

– robustní provedení

– optimální dávkování

– efektivní vyprázdnění

– volitelně v uzamykatelném provedení

–  na přání dostupné s odkapávací 
miskou
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A Skin Care Programme by

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Straße 26 
53881 Euskirchen
Germany 

Phone: +49 (0)2251 77617-30
Fax: +49 (0)2251 77617-44
info@physioderm.de
www.physioderm.com

UVEX Safety CZ, k.s. 
Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Phone:  +420 494 531 331
Fax:  +420 494 533 395
info@uvex.cz
www.uvex-safety.cz


