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SKIN LINE
Zaščita , čiščenje in nega. 
Saj gre za vaše zdravje.
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Lasten zdravstveni nadzor
Koža prevzame zaščitne in nadzorne funkcije 
za globlje telesne plasti, je skladišče maščob in 
vode ter hkrati tvori zunanji videz človeka. Ta 
psihološka komponenta je včasih podcenjena, 
vendar razlaga veliko psihološko breme za ljudi s 
kožnimi boleznimi (dermatoze). 

Vaše zdravstveno stanje
Zdrava koža je osnovna zahteva za vaše zdravje. 
Zato ne kompromitirajte največjega človeškega 
organa. Zanašajte se na SKIN LINE, ker je vaša 
koža veliko več kot le lupina. 

Zaščita , čiščenje in nega. Za številne poklice, za 
številne aplikacije in namene. Od osnovnega do 
posebnega. Pred, med in po delu. Ne dovolite-
trdovratni in agresivni umazaniji in maščobam, da 
se počutijo udobno v vaši koži

Koncept osebne zaščite in nege pri  Würth- u
SKIN LINE je popolnoma nov pristop podjetja 
Würth na področju čiščenja, zaščite in nege z in-
teligentno kombinacijo sodobnih aktivnih sestavin. 
SKIN LINE ponuja več kot komercialno dostopni 
izdelkoi, ki pogosto niso zares primerni za profe-
sionalno uporabo in namene.
Prevečkrat podcenjujoč organ
Naša koža je jvečji človeški organ s površino dveh 
kvadratnih metrov in predstavlja približno deset 
odstotkov telesne teže. Koža je zelo pomemben 
organ, ki ga žal pogosto zanemarjamo. Je odsev 
našega zapletenega notranjega življenja in sig-
nalizira, ali smo ljudje zdravi. Če imamo težave s 
fizičnim ali psihičnim  ravnovesjem, je to pogosto 
odraz na našii koži.

VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE ORODJE:
JE ZDRAVA KOŽA.
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Vaša koža diha čuti in ščiti. 

•Preventivna zaščita kože s SKIN LINE PROTECT
•Čiščenje kože s SKIN LINE CLEAN
• Regenerativna nega kože sSKIN LINE CARE

Naša koža je naš največji čutni organ. Specializirana za mehanske, toplot-
ne in kemične dražljaje, nam koža daje veliko življenjskih informacij o naši 
neposredni okolici.

Preventiva je najboljše zdravilo

Uspešna zaščita kože na delovnem mestu - pred, med in po njej - je pogoj 
za dolgo in zdravo poklicno življenje. SKIN LINE združuje preventivno 
zaščito pred škodljivimi snovmi, nežno in temeljito čiščenje, učinkovito de-
zinfekcijo in nenazadnje učinkovito nego. Uporabljene sestavine ne smejo 
po nepotrebnem obremenjevati ali napadati kože. Sredstva morajo upošte-
vati vrsto onesnaženja. Zato močnejšega izdelka nikoli ne uporabljajte, kot 
je potrebno.

ZAŠČITA, ČIŠČENJE IN NEGA:
VSE ENAJBOLJŠE STVARI NA SVETU SO TRI

Usklajen koncept

V mnogih poklicnih dejavnostih ne moremo izključiti vsakodnevne uporabe 
olj, alkalij, cementa, kislin, čistilnih kemikalij in drugih snovi, ki obremenju-
jejo kožo. Naravna zaščitna funkcija kože je oslabljena. Dosledna zaščita 
kože pomaga ohranjati zdravje kože pod stresom. Za učinkovito delovanje 
je treba zaščitne ukrepe sprejeti že na začetku dela. 
Čiščenje in sproščujoča nega po aktivnostih ohranja nežno in zdravo kožo.

Sistem barvnega kodiranja

Naš sistem barvnega kodiranja vam pokaže, katera serija izdelkov ima ka-
tero nalogo v konceptu zaščite kože in zagotavlja visoko prepoznavnostd

  Modra = SKIN LINE ZAŠČITA
Zelena = SKIN LINE ČIŠČENJE
Oranžna = SKIN LINE NEGA

Razvrstitev učinkovitosti

Naša ocena učinkovitosti vam pomaga narediti pravi izbor izdelkov, ki 
ustreza vašemu poslu in potrebam. Sistem točk od 1 do 5 prikazuje, kako 
intenziven je učinek posameznega izdelka. 

●●●●● npr, PROTECT pomeni največjo zaščito, CLEAN najmočnejšo moč 
čiščenja in CARE optimalno nego.

SKIN LINE 
Profesionalni pristop 
čiščenja in nege kože
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ZAŠČITA

ČIŠČENJE

NEGA

ZAŠČITA, ČIŠČENJE IN NEGA:
VSE ENAJBOLJŠE STVARI NA SVETU SO TRI
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LUPINE OLJČNIH KOŠČIC  
KOT ABRAZIV  
OKOLJU IN KOŽI 
PRIJAZNO

Naravni izdelek ja nadomestil mikroplastične delce

Mikroplastika v čistilih za roke in kozmetiki je vse bolj nezaželjena in . Več 
ko ga pride v okolje, zlasti v vodo in oceane, večja je verjetnost, da bodo 
drobni delci na koncu pristali v želodcu živali in navsezadnje v naši preh-
ranski verigi. Ta okolju prijazen abraziv se zdaj uporablja v vseh čistilik  
rok, ki so primerni za razpršilni sistem SKIN LINE.  

 „Jedrska energija“ oliv
 
Oljčna jedrca so obnovljiva surovina in so v velikih količinah na voljo 
kot odpadni proizvod pri stiskanju olja. Več kot 90 odstotkov svetovne 
letine oljk prihaja iz sredozemskih držav, kar pomeni kratke transportne 
poti. Energija, potrebna za pripravo jeder, je nizka. Viri za krmo in hrano 
ne zapravljajo, nasprotno: oljarne iščejo kupce za jedra, ki se sicer 
uporabljajo samo v bioplinarnah, kot gorivo ali gnojilo. 

Delo s trdovratno umazanijo ni več težava saj je čiščenje sedaj enostavnoin 
uporabniku prijazno.
Skoraj vsa čistila za roke iz SKIN LINE CLEAN sedaj vsebujejo abrazive
mlete iz oljčnik koščic.

Oliva je zmagovalec

V primerjavi z drugimi abrazivi imajo oljčna jedrca veliko prednosti:
Koruza je vlaknasta in orehove lupine imajo ostre robove. Oboje lahko 
povzroči površinske poškodbe. 60 odstotkov orehov, pobranih po vsem 
svetu, prihaja iz ZDA in Kitajske, zato bi bil prevoz veliko bolj zapleten. 
Glede na biološko razgradljivost oljčna jedrca delujejo tudi bolje kot lupi-
ne orehov.

Čisto enostavno
 
Gladka površina moke iz oljčnega kamna ima zelo nežen učinek, občutek 
na koži se najbolj približa običajnemu plastičnemu telesu z graterjem. 
Alergijske reakcije niso znane. Z ročnimi čistili N-Special si lahko na okolju 
prijazen način drgnete roke in se spopadate s trdovratno umazanijo.
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Zaščita kože pred umazanijo 

Da bi zagotovili optimalno zaščito, je treba sredstva za zaščito 
kože čim bolj prilagoditi tistim, s katerimi je koža v rednem stiku. 
Izdelki SKIN LINE PROTECT preprečujejo onesnaženje z vodoto-
pnimi in v vodi netopnimi snovmi. Med kožo in delovnimi snovmi 
tvorijo učinkovit zaščitni film. Izdelki ne puščajo motečih sledi na 
orodju ali obdelovancih in nudijo trden oprijem orodja. So derma-
tološko testirani, olajšajo kasnejše čiščenje kože in jih pustijo za 
seboj
Prijeten občutek na koži. 

SKIN LINE ZAŠČITA
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SKIN LINE ZAŠČITA
Učinkovitost
●●●○○

Zaščitna krema pred soncem UV 30

• Izredno vodoodporna zaščita pred naravnimi
    in umetnimi UV žaarki
• Optimiziran UV filter s silikonskim premazom
• Brez parfumov
• Ščiti tudi pred varjenjem sončnih opeklin
• Dermatološko testirano

Losion za zaščito kože „Special“

• Zmanjšuje stik s snovmi, ki škodujejo koži,
    še posebej tesnilne mase in lepila.
• Ekonomična oz racionalna uporaba

Art.: 0890 600 100
1000 ml
Pak1/6

Krema nevidne rokavice

• Zmanjša stik s snovmi, ki škodujejo koži
• Ekonomičen, ker ekonomičen v uporaba
• Brez konzervansov in silikona

Zaščitna pena za roke

• Preprečuje vdor umazanije in lepil v pore kože
• Vodoodporna
• Izboljša zadrževanje vlage in strukturo površine
• Primerno za hrano

Art.: 0890 600 102
200 ml
Pak1/12

Učinkovitost 
●●●●○

Učinkovitost
●●●●●

Art.: 0893 152
200 ml
Pak1/24

Art.: 0890 600 150
100 ml
Pak1/12

Zaščita rok – SKIN LINE PROTECT

Učinkovitost
●●●○○

Kmalu v programu

Kmalu v programu Kmalu v programu
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SKIN LINE ČIŠČENJE
Čiščenje rok –
Nežna in učinkovita
Optimalen učinek z največjo možno zaščito kože. To je vodilno 
načelo čiščenja kože. Izdelki SKIN LINE CLEAN čistijo kožo na 
prijazen način. So dermatološko testirani, biološko razgradljivi, 
brez alkalij in silikona. Izdelki SKIN LINE CLEAN so pH nevtralni. 
Preprečuje tudi zamašitev odtokov.
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Čiščenje kože – SKIN LINE CLEAN

Milo za roke N-Plus

• Za srednje do težka umazanija z naravnimi abrazivi iz perlita
• Preprečuje draženje kože in poveča nanašanje

Art.: 0893 900 012 
350 ml
Pak1/6

Učinkovitost
●●●○○

Art.: 0893 900 001 
4000 ml
Pak1/6

Črpalka in stensko držalo

Art.: 0891 901 

Art.: 0893 900 0
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Milo za roke N-Special
• Za zelo trdoivratno umazanijo, zlasti barve,     
    smole, lepila in bitumen, z naravnimi abrazivi  
    izoljčnih jedrc
• Zelo dobre lastnosti čiščenja in prijazmo koži

Stenski dozirnik
Letev nosilna za dozirnike  
  

Učinkovitost
●●●●●

Art.: 0890 600 618 
1500 ml
Pak1/6

Art.: 0891 900 500
Art.: 0891 900 51

Učinkovitost 
●○○○○

Art.: 0890 600 612 
1500 ml
Pak1/6

Art.: 0891 900 500
Art.: 0891 900 51

Tekoče milo
• Za občutljivo kožo primerno tudi za
    tuširanje
• Nežen in učinkovito čiščenje celega telesa
• Vlažilni učinek

Stenski dozirnik 
Letev nosilna za dozirnike

Čiščenje kože – SKIN LINE CLEAN

Art.: 0890 600 605 

Art.: 0890 600 601
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Art.: 0890 600 618 
1500 ml
Pak1/6

Art.: 0891 900 500
Art.: 0891 900 51

Milo za roke Special
• Za zelo trdoivratno umazanijo, zlasti barve,     
    smole, lepila in bitumen, 
• Zelo dobre lastnosti čiščenja in prijazmo koži

   

Art.: 1893 900 0 
3000 ml
Pak1/4

Učinkovitost
●●●●●

Art.: 1893 9541 

Čiščenje kože – SKIN LINE CLEAN
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Nega rok –
Naravni občutek
Izdelki za nego se nanašajo na čisto kožo po delu. 
Izdelki SKIN LINE CARE obnavljajo kožo in služijo 
vzdrževanju por. Nadomeščajo izgubo vlage in maščob. 
Izdelki so dermatološko testirani, se hitro vpijejo in ne 
puščajo motečega maščobnega filma.

SKIN LINE NEGA
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Nega rok – SKIN LINE CARE

Učinkovitost
●●●●●

Art.: 0890 600 217
1000 ml
Pak1/6

Art.: 0891 900 500
Art.: 0891 900 51

Losion za neko kože
• Po umivanju in tuširanju
• Panthenol in alantoin kožo oskrbujejo z   
    vlago in maščobnimi snovmi
• Pantenol ima protivnetni učinek in pospeši 
    celjenje ran
• Brez silikona

Stenski dozirnik
Letev nosilna za dozirnike

Art.: 0890 600 218
250 ml
Pak1/12

Pena za nego kože
• Posebej zasnovan za roke
• Izboljšuje zadrževanje vlage in površinsko   
    strukturo kože
• Posebna nega vitamina A in D-pantenola

Art.: 
0890 600 202
200 ml
Pak1/12

Učinkovitost
●●●●●

Art.: 0890 600 206 Art.: 0890 600 207 

Kmalu v programu
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SKIN LINE
Zaščita , čiščenje in nega. 
Saj gre za vaše zdravje.


