
 HUIDVERZORGING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  rath’s care soft verzorgt de huid en voorkomt ruwe,  
-  gebarsten en uitgedroogde handen. 

-  zeer lichte en snelintrekkende verzorgingslotion,  
-  rijk aan werkzame stoffen 

-  bevordert de regeneratie van de gevoelige huid 

Huidverzorgingslotion 

 

 
Toepassingsgebied 

Voor de licht belaste huid - hand & body 

Het regelmatig gebruiken na het werk draagt bij aan 
het behoud van de natuurlijke beschermingsfunctie 
van de huid. Huidverzorgingsmiddelen leveren zo een 
belangrijke bijdrage voor het voorkomen van 
huidziektes. 

Gebruik en dosering 
rath’s care soft is erg rendabel. Smeer de huiddeeltjes 
na reiniging spaarzaam, maar zorgvuldig in. 
Doseervolume ca. 0,5 - 1 ml.  

rath’s care soft voor regelmatige verzorging van 
handen en lichaam. 

 

 

 
 
 
 
 Met hoog aandeel natuurlijke 

ingrediënten 

 Vrij van microplastics 

 Vrij van minerale olie 

 Siliconenvrij 

 Trekt snel in 

 Rijk aan werkzame stoffen 

 pH-huidneutraal  

 Discreet geparfumeerd en 
ongeparfumeerd leverbaar 

 HACCP-conform 
(ongeparfumeerde varianten) 

 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologisch getest 
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Producttip  
rath’s care soft is een zeer lichte olie-in-water-
emulsie met een hoog aandeel natuurlijke 
werkzame stoffen en ingrediënten. Dezen zorgen 
op twee manieren voor een licht belaste huid. 

1. De vermindering en regulering van het 
vochtverlies van de huid en 

2. de bevordering van de regeneratie van de 
belaste huid 

Met natuurlijke moisturizers van de huid zoals 
melkzuren en plantaardige glycerine wordt in 
combinatie met natuurlijke suikerpolymeren uit 
de rode alg en de konjac-wortel het vochtverlies 
verminderd. 
De vochthuishouding wordt parallel gereguleerd 
door essentiële vetzuren zoals linolzuur als 
bestanddeel van zonnebloemolie uit 
gecertificeerde biologische teelt en linoleenzuur 
uit pinda- en raapzaadolie. 
Meerdere ontstekingsremmers zoals natuurlijke α-
bisabolol, piceol en provitamine B5 bevorderen 
samen met allantoïne en een vitamine E-complex 
uit natuurlijke tocoferolen en vitamine E-acetaat 
het herstel van de belaste huid. 

Veiligheid en wetgeving 
rath’s care soft is als huidmiddel onderworpen 
aan de wettelijke voorschriften van de Europese 
richtlijn inzake cosmetische producten. 
(Verordening (EG) nr. 1223/2009). 

Dispensers en doseersystemen 
Een keuzehulp voor dispensers en 
doseersystemen vindt u op het internet op 
www.rath.de - of u kunt ons bellen - wij adviseren 
u graag. 
 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Aqua, Isopropyl Palmitate, Glyceryl Stearate, 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Tocopherol, Bisabolol, Panthenol, 
Allantoin, Tocopheryl Acetate, Glyceryl 
Linoleate, Glyceryl Linolenate, Amorphophallus 
Konjac Root Extract, Sodium Lactate, Cera Alba, 
Cetyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Citric Acid, Lactic Acid, Carrageenan, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Phenoxyethanol, 
Hydroxyacetophenone, (Parfum*). 

Opmerking 
rath’s care soft is discreet geparfumeerd en 
ongeparfumeerd leverbaar. 

Huidverdraagzaamheid 

Getest door: Dermatest GmbH – Research 
Institute For Reliable Results, Münster. 

Resultaat: In de onder leiding van een 
deskundige arts uitgevoerde dermatologische 
testen op mensen kwam rath’s care soft als  
"zeer goed" uit de bus.  Er traden in de 
epicutane test volgens internationale richtlijnen 
geen toxisch-irritatieve 
onverdraaglijkheidsreacties op. 

Bewaring/houdbaarheid 
rath’s care soft kan tussen 0 en 25 °C worden 
bewaard.  

De minimale houdbaarheid van een ongeopende 
verpakking bedraagt 30 maanden. 

Leverformaten 
125 ml flacon* 
1 liter  flacon * 
1 liter softflacon* 
* ook ongeparfurmeerd verkrijgbaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


