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RINAX® SKINGUARD PRO H 820

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

RINAX® SKINCARE H 822

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

RINAX® SKINCARE H 822

NOWOŚĆ

RINAX® - OCHRONA I PIELĘGNACJA TEGO, 
CO WARTOŚCIOWE.

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Oddycha, pochłania, chroni, odtruwa i magazynuje
ważne substancje odżywcze: skóra jest naszym 
największym organem. Zdrowa skóra nie tylko lepiej 
wygląda, ale też jest bardziej wytrzymała w obliczu 
codziennych wymogów.  

Produkty do ochrony skóry Rinax® zmniejszają 
obciążenie skóry podczas pracy i jako rozwiązanie
zapobiegawcze mogą uniemożliwiać szkodliwe 
oddziaływania substancji roboczych lub warunków 
roboczych na skórę.

Przed pracą odpowiednią ochronę zapewnia uniwer-
salne mleczko do ochrony skóry Rinax® Skinguard 
Pro H 820 oraz krem redukujący pocenie Rinax® 
Skinguard Glove H 821 (do zostosowania pod 
rękawice robocze ). 

Produkty do pielęgnacji skóry ze względu na ich skład 
wspomagają proces regeneracji po pracy i przywraca-
ją pierwotną elastyczność i funkcję barierową skóry. 
Po pracy bezsilikonowy krem do pielęgnacji skóry 
Rinax® Skincare H 822 pielęgnuje dzięki zawartości 
olejków naturalnych i wosku pszczelego.

Te trzy produkty są dostępne także w saszetkach 
1000 ml w systemie z dozownikiem. Klienci od 
określonych ilości minimalnych mają możliwość 
bezpłatnego wypożyczenia dozownika. Zapewniamy 
również doradztwo i przygotowujemy plany ochrony 
skóry.
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BUZIL POLSKA Sp. z o.o.

OCHRONA SKÓRY I PIELĘGNACJA SKÓRY

Rinax® Skinguard Pro H 820

Do zastosowania przed pracą; chroni skórę przed bezpośrednim kontaktem w przy-
padku zmiennych substancji roboczych; ze środkami rozpuszczalnymi i nierozpusz-
czalnymi w wodzie oraz w warunkach niezdefiniowanych zagrożeń dla skóry; idealna 
do stosowania we wszystkich warunkach wymagających obszernej ochrony skóry

Zalety produktu
 Pozbawiony środków perfumujących, 

nie pozostawiający śladów i uniwersal-
ny preparat chroniący skórę

 Oddychający,bardzo skuteczny dzięki 
zastosowaniu specjalnych substancji 
powłokotwórczych

 Szybko się wchłania i nie pozostawia 
śladów

 Tworzy trwałą i niewidoczną powłokę 
ochronną

 Nie zawiera silikonów
 Spełnia wymogi w ramach koncepcji 

HACCP

Pojemność
100 ml, 1000 ml

Niepozostawiający śladów uniwersalny płyn ochronny do skóry

Rinax® Skinguard Glove H 821

Do zastosowania przed pracą; podczas noszenia nieprzepuszczalnej odzieży 
ochronnej, jak np. rękawic, kaloszy i ubrań ochronnych; idealny do stosowania we 
wszystkich warunkach wymagających obszernej ochrony skóry

Zalety produktu
 Pozbawiona substancji zapachowych, 

emulsja typu olej w wodzie
 Wzmacnia odporność mechaniczna 

rogowej warstwy naskórka
 Nie zawiera silikonów
 Spełnia wymogi w ramach koncepcji 

HACCP

Pojemność
250 ml, 1000 ml

Redukujący pocenie płyn ochronny do skóry przy noszeniu rękawic

Rinax® Skincare H 822

Do zastosowania po pracy i w przerwach; do pielęgnacji skóry narażonej na 
uszkodzenia w związku z warunkami pracy i otoczenia; do pielęgnacji dłoni i twarzy; 
doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba kompleksowej 
pielęgnacji skóry

Zalety produktu
 Pozbawiony substancji zapachowych, 

lekko natłuszczający i szybko  
wchłaniający się krem pielęgnacyjny z 
naturalnymi olejkami

 Chronią i pielęgnują dłonie, także w 
przypadku szorstkiej i spękanej skóry

 Przy regularnym stosowaniu utrzymuje 
skórę w dobrej kondycji i polepsza jej 
właściwości ochronne

 Nie zawiera silikonów
 Spełnia wymogi w ramach koncepcji 

HACCP

Pojemność
100 ml, 1000 ml

Krem pielęgnacyjny z naturalnymi olejami i woskiem pszczelim

Rinax® Dozownik H 854

Przeznaczony do produktów do ochrony i pielęgnacji skóry Rinax® H 820, H 821 und 
H 822 w 1000 ml opakowaniach

Zalety produktu
 Odporny na uderzenia i wytrzymały, 

wykonany z tworzywa wzmacnianego 
włóknem węglowym

 Prosta instalacja dzięki uniwersalnemu 
rozstawowi otworów

 Duża powierzchnia przycisku umożliwia-
jąca także obsługę łokciem

 Z systemem umożliwiającym regulację 
dozy 

 Ł atwa wymiana zbiornika

Dozownik uniwersalny

0,6 - 1,5 ml0,6 - 1,5 ml

0,6 - 1,5 ml


