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pr 88 er den klassiske håndbeskyttelse fra Rath’s som er 
specialudviklet til at modstå olie, fedt og klæbende snavs. 
Smør hænderne med inden arbejdet begynder og vask 
nemt og hurtigt af efter.

Cremen giver en hurtigtørrende holdbar hinde som be-
skytter huden imod indtrængen og mærker fra olie, fedt, 
maling, lak, tjære, klæbestoffer, harpiks, glasfiber, polyester 
og silicone.

Efter arbejde vaskes hænderne og snavs gnubbes hurtigt 
af sammen med den beskyttende creme.

• Hudbeskyttelse der kan vaskes af

• Smidighed og fingerfølsomhed bevares

• Fri for konserveringsmidler og silicone

• Rene hænder hurtigt og nemt

pr 88 Håndbeskyttelse
Varenr. 12024

Håndbeskyttelse

Hudbeskyttelse, rens og pleje  
fra Ursula Rath

Inden arbejdet begynder 
smøres dine tørre og 
rene hænder ind.

Brug en mængde der svarer 
til en hasselnød ca. 2-3 ml. 

Vær omhyggelig med at 
smøre rundt om negle  
og neglebånd.

Lad tørre ca. 1 minut. 

Den tørre, elastiske og 
holdbare film danner nu en 
effektiv barriere mod snavs.

Efter arbejde vaskes hæn-
derne ved lidt efter lidt at 
tilføje vand, rense og tørre. 

Snavset vaskes af sam-
men med rath’s pr88.

Brugervejledning

Indhold Aqua, glycerin, Sodium 
silicate, Sodium tallowate, 
Ceteareth-25, Paraffin, Sodium 
Cocoate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Chloride, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Sodium 
Thiosulfate, Parfum.

Opbevaring Rumtemperatur. 
Mellem 0 - 25 °C

Holdbarhed Minimum 30 mdr. i 
uåbnet emballage

Sikkerhed Overholder specifikationer 
i EU lov om kosmetik

Varenummer 12024
Indhold 1 l
Kolli 12 stk

Tekniske data og produkt
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1. Smør de rene og 
tørre hænder ind med 
pr88 – også negle og 
neglebånd.

2. Brug kun så meget 
pr88 at det tager  
ca. 1 min at tørre ind. 
Huden er nu beskytte 
mod utallige stoffers 
påvirkning.

3. Efter arbejde skylles 
hænderne med vand  
og derefter afvaskes 
snavs og pr88 grundigt.

HURTIG OG NEM 
BESKYTTELSE 


