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Skin Care 
 
Skin Care is een lotion met hoogwaardige zorgcomponenten: natuurlijk kamille actief 
bestanddeel (α-bisabolol), AND-panthenol, keratine, vitamine A en E en natuurlijke 
oliën. PH-neutraal, geurig en siliconenvrij. 
 
Bardahl Skin Care bevat een optimaal systeem van huidgerelateerde en natuurlijke 
oliën (amandelolie, pindaolie). Het bevat hoogwaardige stoffen: 
 
• Natuurlijk a-bisabolol, een ontstekingsremmend medicijn van kamille. Dit 

ingrediënt kan ontstekingen tegengaan evenals profylactische huidvlekken en 
negatieve milieu-invloeden.. 

 
• D-panthenol is een goed in de huid doordringbare provitamine van 

pantotheenzuur (Vit.B5). D-panthenol werkt ontstekingsremmend en bevordert 
wondgenezing, bevordert epithelisatie, celdeling en huid pigment groei. 

 
• Keratine, van natuurlijke oorsprong, is een hoogwaardige beschermende proteïne 

voor de huid. Het houdt de huid vochtig en zorgt voor het behoud van 
huidelasticiteit. 

 
• Natuurlijke, vitamine E (a-tocoferol), met een hoge biologische activiteit, verbetert 

het reliëf van het huidoppervlak, vermindert huidbeschadiging veroorzaakt door 
vrije radicalen en vertraagt daarmee het verouderingsproces van de huid. 

 
• Bij regelmatig gebruik wordt het natuurlijke effect van UV-lichtbescherming 

verbeterd. Wondgenezing kan worden bevorderd en jeuk wordt verminderd. 
 

• Vitamine A bevordert de enzymactiviteit van de huid en bouwt de epidermis op, 
dat wil zeggen, collageen op. Het ondersteunt ook de regeneratie van UV-
verouderde huid. 
 

• Speciale vochtinbrengende crèmes reguleren de vochtgehalte van de huid en 
voorkomen dat ook sterke uitdroging.  

 
Het gebruik van deze hoogwaardige ingrediënten maakt het een ideaal 
huidverzorgingsproduct van uitzonderlijke kwaliteit voor elk huidtype.  
 
Skin Care: 
• voedt en beschermt de huid en geeft deze een natuurlijk, mooi uiterlijk. 
• is siliconenvrij. 
• is pH-huidneutraal. 
• is dermatologisch getest. 
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Eigenschappen 
• Licht vettig, eenvoudig te verdelen en absorbeert snel 
• Geschikt voor elk huidtype 
• Speciale moisturizers voorkomen dat de huid te veel uitdroogt 
 
Toepassingen  
Na een milde tot zware huidbelasting:  
• Voor verzorging na frequente en intensieve huidreiniging 
• Voor het herstellen van de beschadigde huid 
• Voor behoud van de huidelasticiteit 
 
Specifieke gegevens 
Witte tot lichtgele O / W-emulsie, aangenaam geparfumeerd 
pH-Waarde: 5,5 – 6,5 
Dichtheid: 0,85 – 1,0 g/cm3 (20°C) 
 
Houdbaar 
Skin Care is houdbaar in gesloten toestand op kamertemperatuur gedurende 
minimaal 24 maanden. 
 
Gebruiksaanwijzing  
Na het werk aanbrengen op een schone, droge huid en goed inwrijven. Skin Care is 
toepasbaar op het hele lichaam. Regelmatig gebruik is essentieel voor het behoud 
van een gezonde huid. 
 
Ref 60651            1ltr soft-bottle 
Ref 00067            Dispenser geschikt voor Skin Care soft bottle  
 

 


