
Voor verschillende typen huid een geschikte lichaams-, gezichts- en handcrème, lotion of 
anti perspirant; zo veelzijdig is Klinion Personal Care. Deze gevarieerde lijn is voorzien van het 
Nordic Ecolabel (Nordic Swan). Dat betekent dat de producten tot de meest duurzame alternatieven in 
de markt behoren: voldoen aan strenge milieu-, kwaliteits-, en gezondheidseisen en bevatten 
daardoor geen - geclassifi ceerde - stoff en die allergische reacties kunnen veroorzaken 
of die de hormonale functies ontregelen. 

VOORDELEN OP EEN RIJ:
•  Een uitgebreid assortiment

•  De producten bevatten geen kleurstoff en, 
hormoonverstorende stoff en of parfum;

•  Alle ingrediënten zijn milieuvriendelijk en 
biologisch afbreekbaar; 

•  Klinion Personal Care Handcrème, Bodycrème 
en Bodycrème 70% bevatten uitsluitend 
natuurlijke stoff en. Ze zijn daardoor te gebruiken 
zonder dat de chloorhexidine onwerkzaam 
wordt gemaakt, zoals bij zeep en chirurgische 
desinfectiemiddelen;

•  Duidelijk herkenbaar dankzij het 
verpakkingsontwerp met heldere namen en de 
kleur blauw als onderscheidende productlijnkleur.

KLINION PERSONAL CARE

Crèmes en 
huidverzorging 



KLINION PERSONAL CARE 
ROLL ON DEO

KLINION PERSONAL CARE 
BODYCRÈME 70% VET

Milde en verzorgende anti-
perspirant voor de gevoelige huid.

Een speciale crème, ontwikkeld 
voor de droge en eczeemgevoelige 
huid. Verbetert de elasticiteit en 
vochtbalans. Het hoge vetgehalte 
van de crème (70%) voorkomt 
een ruwe en gebarsten huid. 
Geschikt voor het hele 
lichaam of voor probleem-
gebieden zoals handen, 
voeten of gezicht; 
pH-waarde: 5,0.

KLINION PERSONAL CARE 
HAND- & BODYCRÈME

KLINION PERSONAL CARE BODYLOTION
Hydrateert de huid en maakt deze 
zacht en soepel. Wordt snel door 
de huid opgenomen. Gebruik 
de lotion wanneer dit nodig 
is, bijvoorbeeld na het baden. 
Vetgehalte: 16%; pH-waarde: 5,0.

voor de droge en eczeemgevoelige 

vochtbalans. Het hoge vetgehalte 

KLINION PERSONAL CARE 
HANDCRÈME
Een enigszins vette crème 
(o.b.v. melkserum) die de handen 
verzorgt en beschermt. Verbetert 
de huidfunctie en de soepelheid 
van de huid.

een ruwe en gebarsten huid. 

Klinion Personal Care productoverzicht - Crèmes en huidverzorging

Art. Nr. Omschrijving Z-Indexnummer Inhoud Aantal in omdoos
30808400 KPC BODYLOTION 15970922 30 ml 36

30808401 KPC BODYLOTION 15970930 100 ml 12

30808404 KPC BODYLOTION 15970965 600 ml 10

30808402 KPC HAND & BODYCRÈME 15970949 30 ml 36

30808406 KPC HAND & BODYCRÈME 15970981 200 ml 6

30808405 KPC HAND & BODYCRÈME 15970973 600 ml 10

4210 KPC HANDCRÈME 14773821 150 ml 6

4200 KPC HANDCRÈME 14773848 500 ml 6

30808403 KPC BODYCRÈME 70% VET 15970957 30 ml 36

30808433 KPC BODYCRÈME 70% VET 15971252 100 ml 10

30808408 KPC BODYCRÈME 70% VET 15971007 200 ml 6

30808430 KPC ROLL ON DEO 15971244 50 ml 10

Een vochtvasthoudende en verzachtende crème 
voor dagelijks gebruik bij een droge huid. 
Geschikt voor het hele lichaam of voor 
probleem gebieden zoals handen 
en gezicht. De crème verstopt de 
poriën niet en laat de 
huid ademen. 
De huid voelt niet vet 
aan. Vetgehalte: 25%; 
pH-waarde: 5,5.

is, bijvoorbeeld na het baden. 
Vetgehalte: 16%; pH-waarde: 5,0.

Mediq Medeco 
Postbus 1555
3260 BB  Oud-Beijerland
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