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ZHIVAHEX 
CREAM  

ЖИВАХЕКС КРЕМ 
 

крем за ръце с вирусоцидно действие 
без съдържание на алкохол 
 
  

 

Приложение 

Добре балансиран, Живахекс крем едновременно дезинфекцира и подхранва кожата на 
ръцете. Подходящ е за ежедневна и многократна употреба. 
 

 
Качества 

Живахекс крем има силно изразен антисептичен ефект, благодарение на съдържащия се в 
него хлорхексидин диглюконат. Въздейства бързо върху микроорганизмите. 
Оптималната комбинация от хлорхексидин диглюконат, дерма протектори, овлажнители и 
млечна киселина осигурява: 

 
 бърза дезинфекция до 1 мин. 
 благоприятен ефект върху кожата на ръцете 
 филм, който създава дълготрайна защита 
 вирусоцидно действие без съдържание на алкохол 
 бързо абсорбиране на крема  
 омекотяване и подхранване на кожата 
 приятен аромат на ръцете 

 
Препаратът не сенсибилизира и притежава много добра кожна поносимост. 
Не съдържа парабени! 
 
Външен вид: бяла кремообразна течност 
pH:                 6.5 - 7.5 
 

 
Състав на препарата 

Всеки 100 g Живахекс крем съдържат: 
Активни вещества: 

1.0 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0) 
Други съставки: 

Омекотители за кожа, крем образуващи и подхранващи съставки, парфюмна 
композиция  
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Спектър на действие: 

Живахекс крем притежава бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие. 
 
Начин на приложение 

Нанася се тънък слой крем чрез втриване върху добре почистената и подсушена кожа на 
ръцете. Кремът попива в кожата и се осъществява дезинфекционното действие. 
Действието за дезинфекция е около 1 минута. 
 
          Таблица за приложение 

Обект на дезинфекция Спектър на действие Експозиция 

Ръце 

Бактерицидно и фунгицидно 30 sec 

Бактерицидно, фунгицидно и 
вирусоцидно 

60 sec 

 
Условия за съхранение 

Да се съхранява далеч от достъп на деца. В плътно затворена оригинална опаковка при 
температури от 5 - 35° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. 
 
 
Подходящ за 

ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА 
 
 
Опаковка: Флакон от 75 ml 
 
 
Срок на годност: 2 години 
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1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14    
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com 
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mailto:zhivas@techno-link.com
http://www.zhivas.com/

