
  
  

LINDESA® K PROFESSIONAL 

Huidprotectie en -verzorgende crème met kamille  
In het bijzonder geschikt voor arbeidsplaatsen waar vingerafdrukken op 
oppervlakten dient te worden voorkomen, bv bij vernissen, elektronische 
assemblage of eind-inspecties.  
 

• niet vettig 

• snel absorberend 

• ook geschikt als verzorgende crème bij geïrriteerde huid 

• O/W emulsie 

• siliconen vrij 

• geparfumeerd 
 



 

Gebruik  
LINDESA® K PROFESSIONAL wordt voor de 
werkaanvang en na de pauzes zorgvuldig op de 
van tevoren gereinigde delen van de huid 
aangebracht. Daarbij dient op huiddelen met 
bijzonder risico, bijv. tussen de vingers en aan de 
nagels, gelet te worden. Bij lange werkintervallen 
moet de applicatie herhaald worden. Het product 
mag niet in het oog terechtkomen. 
 
Rapport over de huidtolerantie  
De huidtolerantie van LINDESA® K 
PROFESSIONAL is zorgvuldig gecontroleerd en 
bewezen. Er is een schriftelijk rapport aanwezig.  
 
Wettelijke voorschriften  
LINDESA® K PROFESSIONAL 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 

Artikel-nr. Aanduiding Hoeveelheid 
per VE 

13642006 100 ml-tube 24 stuks 

13642002 1 l-Variofles 6 stuks 
 

 

Toepassingsgebied  
LINDESA® K PROFESSIONAL is in het bijzonder 
geschikt voor arbeidsplaatsen waar vinger-
afdrukken op oppervlakten dient te worden 
voorkomen, bv bij vernissen, elektronische 
assemblage of eind-inspecties  
LINDESA® K PROFESSIONAL is ook uitermate 
geschikt als verzorgende crème bij geïrriteerde 
huid. 
 
Productbeschrijving 
LINDESA® K PROFESSIONAL is een speciale 
huidprotectie en -verzorgende crème met bijenwas 
en kamille op basis van een olie in water emulsie. 
De geparfumeerde crème trekt snel in en laat geen 
vettig laagje achter op de huid. Tevens bevat het 
geen silicone.  
 
Producteigenschappen  

• LINDESA® K PROFESSIONAL bevordert de 
natuurlijke huidresistentie, voorkomt invloeden 
van buitenaf en verzacht de geïrriteerde huid 
gebieden. 

 
Samenstelling volgens INCI  
AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CERA 
ALBA, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, 
PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, 
PROPYLPARABEN, METHYLPARABEN, 
DISODIUM EDTA, GLYCERIN, ALLANTOIN, 
BUTYLENE GLYCOL, CHAMOMILLA RECUTITA 
FLOWER EXTRACT, GLUCOSE, LACTIC ACID, 
PEG-8, SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL, 
POTASSIUM SORBATE, ASCORBYL 
PALMITATE, BISABOLOL, ASCORBIC ACID, 
CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, BENZYL 
SALICYLATE, LINALOOL, BENZYL BENZOATE, 
HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE. 
 

LINDESA® K PROFESSIONAL 

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  
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