
  
  

GREVEN® CREME UREA 

Verzorgende crème voor handen en gezicht 
bij droge tot sterk gestreste huid 
 
 

• licht vettend en snel intrekkend 

• met ureum, glycerine en bisabololie 

• ondersteund de regeneratie van de beschadigde huid 

• O/W-emulsie 

• siliconevrij 

• ongeparfumeerd 
 

 



 

Gebruik 
GREVEN® CREME UREA na het werk op de 
schone en goed afgedroogde huid aanbrengen. 
Gelijkmatig en zorgvuldig verdelen, daarbij dient 
op huiddelen met bijzonder risico, bijv. tussen de 
vingers en aan de nagels, gelet te worden. De 
crème is ook geschikt voor gebruik in het gezicht. 
Het product mag niet in het oog terechtkomen. 
 
Rapport over de huidtolerantie 
De huidtolerantie van GREVEN® CREME UREA is 
zorgvuldig gecontroleerd en bewezen. Er is een 
schriftelijk rapport aanwezig.  
 
Wettelijke voorschriften  
GREVEN® CREME UREA 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 

14012010 100 ml-tube 50 stuks 

14012008 2 l-variofles 6 stuks 
 

 
 
 

Toepassingsgebied 
GREVEN® CREME UREA is voor de verzorging en 
regeneratie van de professioneel sterk belaste 
huid ontwikkeld en is ook voor de droge huid 
geschikt. 
 
Productbeschrijving 
GREVEN® CREME UREA is een parfum en 
geurstofvrije huidverzorgende crème op basis van 
een olie-in-water emulsie. Het trekt zeer snel in en 
laat geen storende vet-film na. Het product is 
siliconenvrij.  
 
Producteigenschappen 
• De huid wordt door haar vele functies door allerlei 

invloeden van buitenaf benaderd. Hiertoe 
behoren b.v. ook het gebruik en contact door 
beroeps gerelateerde schadelijke substanties, 
maar ook weersomstandigheden zoals de koude 
en droge winterlucht en het veelvuldig handen 
wassen. De „zure“ beschermingsmantel van de 
huid wordt vocht en vet onttrokken. De hoornlaag 
van de huid verliest daardoor haar flexibiliteit met 
als gevolg huidirritatie. GREVEN® CREME UREA 
verzorgt de huid door vochtigheidsbindend ureum 
en vochtbehoudend glycerine en bisabololie.  

• De flexibiliteit en weerstand van de huid wordt 
verhoogd.  

• De huid verzorgende crème helpt beschadigingen 
van de huid te voorkomen.  
 

Samenstelling volgens INCI 
AQUA, UREA, GLYCERYL STEARATE SE,  
LANOLIN, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, 
CETEARYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS 
SEED OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, STEARIC 
ACID, PALMITIC ACID, BISABOLOL, GLYCERYL 
OLEATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,  
C12-15 ALKYL BENZOATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, SODIUM ACRYLATES  
COPOLYMER, POTASSIUM STEARATE, LACTIC 
ACID. 
 

GREVEN® CREME UREA 

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: 06/2021  
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