
 HUIDBESCHERMING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  rath’s face protect voorkomt het aanhechten  
-  van verfnevel op de huid 

-  verf en crème kunnen na het werk met een  
-  doek worden weggeveegd 

Huidbeschermingscrème 

 

 
Toepassing 

Verontreiniging door aanhechtende lak/verf, 
koudebescherming 

rath’s face protect voorkomt het aanhechten van 
verfnevel op de gezichtshuid. Verf en crème kunnen 
met een doek worden weggeveegd. 

Vanwege het hoge vetgehalte is de crème erg goed 
geschikt als koudebeschermingscrème en voor 
verzorging van een droge gezichtshuid. 

Toepassing en dosering 
Altijd gebruiken op een schone, droge huid.  

Crème op de gezichtshuid aanbrengen en zorgvuldig 
inwrijven. 

Na het werk crème en aanwezige verf met een doek 
afvegen.  

Dosering: ca. 0,5 ml 

 

 

 
 
 
 
 Ook geschikt als 

koudebeschermingscrème en voor 
de verzorging van een droge 
gezichtshuid 

 Siliconenvrij 

 Discreet geparfumeerd 

 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologisch getest 

 
  



   
HUIDBESCHERMING  

   

 
Huidbeschermingscrème 

  
  
  
  

   

   
Producttip 
Een sterk invettende en huidvriendelijke 
combinatie van goed intrekkende en afdekkende 
componenten voorkomt het aanhechten van 
verfnevel op de huid.  
rath’s face protect verzorgt de huid en voorkomt 
een broze en gebarsten huid. 

Effectiviteitsbewijs 
Er werd in aan de praktijk gelieerde 
toepassingstesten bewezen dat spuitnevel 
eenvoudiger is af te vegen. 

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 face protect als 
"zeer goed" uit de bus.  Er traden in de epicutane 
test volgens internationale richtlijnen geen 
toxisch-irritatieve onverdraaglijkheidsreacties 
op. 
 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Aqua, Petrolatum, Glycerin, Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate, Lanolin Alcohol, 
Cetearyl Alcohol, Magnesium Sulfate, 
Magnesium Stearate, Citric Acid, Sodium Citrate, 
BHT, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Hydroxyacetophenone, Parfum 

Opmerking 
rath’s face protect is uitsluitend discreet 
geparfumeerd leverbaar. 

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

Bewaring/houdbaarheid 
rath’s face protect kan tussen de 0 en 25 °C 
worden bewaard.  

De minimale houdbaarheid van een ongeopende 
verpakking bedraagt 30 maanden. 

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. 

Leverformaten 
100 ml potjes 
325 ml potjes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


