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pH5
Hydrateert, verzacht en beschermt de gevoelige huid, geschikt voor de hele familie

ph5  |  Light Lotion Body 

NIEUW

HET PROBLEEM

ONZE OPLOSSING

❙   De expertise van pH5 in een lichte en 
gemakkelijk aan te brengen textuur

❙  Hydrateert de huid langdurig
❙  Lichte lotion die snel intrekt
❙   Niet vet

GELCRÈME DISPERSION    pH5-CITRAATBUFFER  
  DEXPANTHENOL

❙   GELCRÈME DISPERSION: minerale microdruppeltjes 
(wax) worden verspreid in het water.

❙   pH5-CITRAATBUFFER: staat toe de natuurlijke 
pH-waarde van de huid te herstellen en te stabiliseren 
en zo de activatie van enzymen en de bescherming 
tegen irritaties te bevorderen.

❙   DEXPANTHENOL: een hydraterende stof die zeer 
effectief is. Het verbetert de hydratatie van de 
epidermis, helpt de ongevoeligheid in het water  
te verminderen en staat de huid toe zacht en soepel 
te blijven.

“30% van de klanten
in de apotheek vindt de

textuur van Eucerin 
te vettig”

DE FORMULE

400ml  |  € 21
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HYDRODISPERSIE-TECHNOLOGIE VAN WAX

ZONDER EMULGATOR OLIEACHTIGE FASE = DUURZAAM

De wax!
Transformeert zich in olie bij contact 

met de warmte van de huid

NIEUW

Microdruppeltjes van wax verspreiden 
zich in de waterige fase

 ➜ Stabiele formule  
met een verdikkende agent

❙   DE EMULSIE "BREEKT" ONMIDDELLIJK OP DE HUID. 
VOOR EEN VOORTREFFELIJKE ZACHTE SENSATIE.

❙   MICRODRUPPELTJES VAN WAX VERSPREIDEN ZICH IN DE WATERIGE FASE
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ph5  |  Benadrukken van pH5 lotions

pH5 LIGHT LOTION pH5 LOTION pH5 LOTION F

❙   Gelcrème hydrodispersie = 
Microdruppeltjes van wax 
verspreiden zich in het water

❙    Geen emulgator
❙    De wax smelt in de huid  

en vormen een barrière 
in de huid

❙    Intensief hydraterende 
verzorging die geen vettige 
laag achterlaat

❙    Voelt licht en niet vettig aan: 
gedenatureerde alcohol en 
zetmeel van tapioca

❙    Emulsie H/E = druppeltjes 
van olie in het water

❙  Emulgatoren
❙    Waterige formule die snel 

intrekt en die het water in 
de oppervlakkige lagen 
van het epiderm houdt

❙    Hydrateert de huid 
zonder een vettige laag 
achter te laten

❙    Geen vettig gevoel: 
zetmeel van tapioca

❙   Emulsie H/E = druppeltjes 
van olie in het water

❙   Emulgatoren
❙   Laat een vettige laag 

achter op het oppervlak 
van de huid die 
beschermt tegen het 
verlies van water en 
invloeden van buitenaf

❙   Voedt en hydrateert 
en laat een vettige laag 
achter
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