Trænger dine
hænder
til ekstra pleje?
Vi giver dig her råd og tips til,
hvordan du bedst plejer dine hænder.

Ingen parfume,
farvestoffer eller
parabener!

Huden på hænderne er meget udsat !
Der kan være mange årsager til, at dine hænder
bliver tørre. Årstiderne kan være en af dem.
I efteråret og om vinteren er luftfugtigheden lav,
hvorfor fugten let fordamper fra hudens overflade.

Decubal hand cream, 37% fedtindhold
Det er vigtigt at have en god håndcreme, som trænger
nemt ind i huden, således at du hurtigt kan arbejde
med dine hænder igen efter indsmøring.
Dette er også en af grundene til,
at det ikke er så praktisk at bruge f.eks.
en kropscreme på hænderne.

Vidste du,
at 35% som
bruger Decubal
hand cream også
bruger Decubal
hand wash?

Decubal repair cream, 70% fedtindhold
Har du meget tørre hænder, sprækker eller revner, kan du med fordel give dem ekstra
pleje med Decubal repair cream. Påsmør cremen i rigelige mængder og tag bomuldshandsker på natten over. Brug repair cream til din hud er helet igen.

Decubal hand wash
Når du vasker dine hænder, udsætter du dem for udtørring. Du bør derfor vaske dine
hænder i en mild håndsæbe, som tilfører dine hænder fugt. Decubals hand wash er særlig
udviklet til tør hud.

Decubal lips & dry spots balm, 99% fedtindhold
Plejer og genopretter sprukne læber, flossede neglebånd, hvide knoer og smårifter.

Tip til en 3-trins behandling af revner ved neglerødder
Rens huden godt med Decubal hand wash
Læg et tykt lag Decubal lips & dry spots balm på de revnede og tørre områder
Kom en plasticpose om hænderne og et håndklæde eller lille tæppe tæt omkring
posen og lad det virke i 5-10 minutter. Varmen og det fugtige miljø forstærker
effekten af Decubal lips & dry spots balm og får den til at trænge bedre ind i huden.
Behandlingen kan også anvendes til neglerødder og hælrevner på fødderne.
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