
  
  

GREVEN® LOTION D / 
LOTION D PURE 

Verzorgende crème voor gebruik op handen, gezicht en het gehele lichaam. 
Speciaal voor gebruik op een normale- en licht belaste huid, na het wassen, 
douchen of baden. 
 
 

• Voegt vocht en vetstoffen aan de huid toe 

• Voedzaam met vocht inbrengende Allantoin 

• Panthenol werkt ontstekingsremmend en bevordert de wondheling 

• O/W-emulsie 

• Siliconen vrij 

• geparfumeerd of ongeparfumeerd 

• ongeparfumeerd: HACCP-conform 
 

 



 

Gebruik 
GREVEN® LOTION D na elke wasbeurt grondig 
aanbrengen op een grondig afgedroogde huid. 
Daarbij dient op huiddelen met bijzonder risico, 
bijv. tussen de vingers en aan de nagels, gelet te 
worden. De lotion is ook geschikt voor gebruik in 
het gezicht. Het product mag niet in het oog 
terechtkomen. 
 
Rapport over de huidtolerantie 
De huidtolerantie van GREVEN® LOTION D is 
zorgvuldig gecontroleerd en bewezen. Er is een 
schriftelijk rapport aanwezig.  
 
Lakcompatibiliteit 
Het Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und  
Automatisierung bevestigt in een testresultaat de 
fundamentele lakcompatibiliteit van GREVEN® 
LOTION D. 
 
Wettelijke voorschriften  
GREVEN® LOTION D is onderhevig aan de 
verordening (EG) nr. 1223/2009 aangaande 
cosmetische middelen. Meer informatie over de 
omgang met het product kunt u vinden in de 
groependatabladen voor de professionele 
huidbescherming – huidmiddelen.  
 
Houdbaarheid 
Het product kan in originele, gesloten 
verpakkingen ten minste 30 maanden (vanaf 
productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard 
worden. De houdbaarheid na de eerste maal 
openen (PAO = Period after Opening) is op de 
verpakking aangegeven. 
 
Verpakkingsgroottes 
 

Geparfumeerd 

Artikel-nr. Aanduiding Hoeveelheid 
per VE 

12905041 100 ml-tube 50 stuks 

12905001 1 l-harde fles 10 stuks 

12905003 2 l-variofles 6 stuks 
 

Ongeparfumeerd 

Artikel-nr. Aanduiding Hoeveelheid 
per VE 

13768003 100 ml-fles 12 stuks 

13768005 500 ml-harde fles 12 stuks 

13768002 2 l-variofles 6 stuks 

 

Toepassingsgebied 
GREVEN® LOTION D is voor de verzorging en 
regeneratie van de professioneel belaste huid 
ontwikkeld.  
 
Productbeschrijving 
GREVEN® LOTION D bestaat uit een olie-water 
emulsie. Het is gemiddeld terug-vettend, trekt snel 
in en laat geen storende vet-film na. Het product is 
siliconenvrij.  
 
Producteigenschappen 
• Door omgeving en arbeidsplaats gerelateerde 

invloeden wordt de huid beschadigd. De huid 
verliest vocht en vetten. De natuurlijke 
regenererende eigenschappen van de huid 
kunnen dit maar gedeeltelijk opvangen waardoor 
beschadiging en vroegtijdige huidveroudering 
optreed.  
• GREVEN® LOTION D werkt deze beroeps-

gerelateerde verouderingseffecten tegen door 
vocht en vetstoffen weer aan te voeren vanuit het 
aanwezige Allantoine.  
• De Lotion bevat bovendien Panthenol, wat 

ontstekingsremmend werkt en bovendien de 
wondheling bevordert  
• GREVEN® LOTION D PURE is HACCP-conform 

en daardoor uitermate geschikt voor gebruik in de 
voedingsindustrie.  
 

Samenstelling volgens INCI 
AQUA, CETEARYL ALCOHOL, PROPYLENE 
GLYCOL, ISOPROPYL PALMITATE, CETEARYL 
ETHYLHEXANOATE, PHENOXYETHANOL, 
PANTHENOL, ALLANTOIN, MYRISTYL 
ALCOHOL, CETEARETH-12, CETEARETH-25, 
HYDROXYACETOPHENONE, SODIUM 
LAURETH SULFATE, (PARFUM). 
 

GREVEN® LOTION D / 
LOTION D PURE 

Ons toepassingstechnische advies en onze overige aanbevelingen, die geen toezegging van eigenschappen van onze producten betekenen, berusten op jarenlange ervaringen. Ze zijn 
echter – ook met betrekking tot beschermingsrechten van derden en buitenlandse wetgeing – niet bindend en bevrijden onze klanten niet van de verplichting, onze producten en 
procedures zelf op hun geschiktheid voor het gebruiksdoel te controleren. Stand: 11/2022  
 

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Str. 26 · D-53881 Euskirchen 
Phone: +49 (0) 2251 77 617-30 · Fax: +49 (0) 2251 77 617-44 
info@pgp-skincare.com · www.greven-skincare.com 

 


