Vores komplette BagBath hudplejeserie
- uden sæbe, alkohol, parfume eller parabener

Skin Care - BagBath 8 stk. - den originale
Til daglig beskyttelse og genopbygning af sensitiv hud

BagBath renser, genopbygger og beskytter selv den sarteste hud og er med
sine milde og unikke ingredienser et perfekt produkt til sensitiv hud.
Indholdet af F68 har desuden betydet, at mange professionelle brugere også
anvender BagBath til rens af den skrøbelige hud omkring sår, helt frem til sårkant.
Varenr.

Servietter/pakke

Antal/karton

021242

8 stk. uden parfume

30

BagBath

®

DERMATOLOGISK TESTET

BESKYTTELSE OG GENOPBYGNING AF SENSITIV HUD

BagBath Glove 8 stk.
Til daglig beskyttelse og genopbygning af sensitiv hud

BagBath er en prævædet vaskehandske, der tager udgangspunkt i princippet ”hjælp til
selvhjælp” – med fokus på borgerens ressourcer.
Vaskehandskerne er udviklet med henblik på en effektiv og skånsom vask af ansigt og
krop. Er med sine milde og unikke ingredienser et perfekt produkt til sensitiv hud.

DERMATOLOGISK TESTET

Varenr.

Servietter/pakke

Antal/karton

021281

8 stk. uden parfume

30

Continence Care - BagBath 48 stk.
Til personlig hygiejne og inkontinenspleje

BagBath 48 stk. kan anvendes til bl.a. inkontinenspleje, personlig hygiejne og
rensning omkring stomi. Servietten er produceret af et blødt og hudvenligt
materiale. BagBath indeholder både E-vitamin og vitamin B5, der er med til at blødgøre
og fugtighedsbevare huden, hvilket eliminerer behovet for ekstra lotion.
Varenr.

Servietter/pakke

Antal/karton

021248

48 stk. uden parfume

9

DERMATOLOGISK TESTET

BagBath Chlorhexidine 2%
Kritisk Syge Patienter & MRSA

Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm
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Varenr.

Servietter/pakke

Antal/karton

021292

8 stk. uden parfume

30

10/19

Vores hudvenlige BagBath Chlorhexidine 2% indeholder den unikke
formel fra BagBath ® kombineret med Klorhexidin Gluconat, som
reducerer antallet af skadelige bakterier på huden og efterlader et
beskyttende lag på huden i flere timer efter brug.

DERMATOLOGISK TESTET

STYRKER • BESKYTTER • FUGTER

Fra vand & sæbe til BagBath

Dokumentation

Ved almindelig vask fjerner du konstant hudens egne
fedtstoffer med vand og sæbe.

BagBath er et af de mest gennemtestede og veldokumenterede produkter af sin slags på markedet.

De fleste sæber påvirker hudens pH værdi, der
sædvanligvis ligger i niveauet 4.5 - 5.5.

Kontakt vores kundeservice for udlevering af studier,
tests og udtalelser.

Sæbe kan efterlade skadelige rester på huden, der kan
forårsage udtørring eller nedbrydning. Tør hud sprækker
let, og derved har fremmedlegemer nemmere adgang til
organismen, ofte med infektion eller eksem til følge.
BagBath er tilpasset hudens PH værdi og er med til at
fugte og beskytte huden.

BagBath reducerer risikoen for inkontinensrelateret dermatitis.

Udviklingen af vaskemetode

BagBath indeholder:
B5 provitaminet, Dexpanthenol

E-Vitamin, Tocopherol

F68

E-vitamin er en kraftig antioxidant, der styrker hudens
forsvar mod nedbrydning af celler og som hjælper
kroppen med at neutralisere de frie radikaler. E-vitamin
hjælper også huden til at hele sår.

B5 provitaminet dexpanthenol fremmer hudens evne
til at regenerere og øger den naturlige celleaktivitet, så
huden heler hurtigt.
Da Dexpanthenol hjælper til genopbygning af hudceller,
reduceres risikoen for inkontinens-relateret dermatitis.

Et FDA-godkendt hud- og sårrensemiddel. Anvendes til
at reducere overfladespændingen for derved at kunne
oprense huden skånsomt. F68 renser huden uden at
beskadige den beskyttende syrekappe.

Alfa-tocopherol er den mest effektive form for E-vitamin.
BagBath indeholder d-alfa-tocoferol, som er den
naturidentiske form.
Kroppen har en forkærlighed for alfa-tocopherol, som
er den eneste form med et specifikt transportprotein.

BagBath

BagBath bevarer og beskytter den naturlige syrekappe og indeholder hverken sæbe, parfume eller alkohol, men
derimod ganske få, men hudopbyggende ingredienser.

Vand & sæbe til BodyWash

Inkontinensrelateret dermatitis

Vand & sæbe

”BagBath renser, genopbygger og
beskytter selv den sarteste hud
og er med sine milde og unikke
ingredienser et perfekt og skånsomt
produkt til sart og sensitiv hud”

Hudens milde surhed er en effektiv antimikrobiel barriere.
Den har derfor endnu mere brug for en stærk syrekappe, der er med til at beskytte huden.

Hudkvalitet

Huden er kroppens største organ og er forsynet med flere lag.
De lag fungerer som en vital barriere og sørger for at holde en lang række skadelige stoffer samt bakterier og
allergener ude.

•
•
•
•

Tilpasset hudens PH-værdi
Bibeholder hudens syrekappe
Dermatologisk testet
Uden parfume, sæbe eller parabener

DERMATOLOGISK TESTET

