
   55 jaar ervaring, 
           ontwikkeling en innovatie

Dreumex

Dreumex Sun Protection 
Foam SPF50+ 150 ml
• Handzaam formaat
• Makkelijk te doseren
•  Bag-on-Valve instant foam-  

technology
• Verpakt per 12 stuks in omdoos
• Artikelnummer 51901501001

Dreumex Sun Protection 
Foam SPF50+ 400 ml
• Omnicare cartridge
•  Te gebruiken in combinatie met  

Dreumex Omnicare Dispenser
• Gemakkelijk te installeren
•  Bag-on-Valve instant foam-  

technology
• Verpakt per 6 stuks in omdoos
• Artikelnummer 51904001001

Dreumex Omnicare  
Touch-Free Dispenser
• Touch-free licht/donker-sensor
• Reguleerbare dosering
•  LED-indicator – aan/uit, low battery  

en low soap
• Verpakt per stuk in omdoos
• Artikelnummer 99999061036 

Dreumex is al meer dan 55 jaar actief als 
ontwikkelaar van moderne en hoogwaardige 
producten die de huid beschermen, reinigen 
en verzorgen. 

Als hygiënespecialist staat productkwaliteit 
bij ons centraal. Wij ontwikkelen onze 
producten volgens vele internationale 
richtlijnen en selecteren de beste 
ingrediënten om de hoge kwaliteit te 
waarborgen. 

Innovatie en Dreumex horen bij elkaar. 
Wij bieden de meest betrouwbare producten 
afgestemd op de behoefte van onze klant. 
Producten die duidelijk een toegevoegde 
waarde leveren: nu en in de toekomst.
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Dreumex Sun Protection Foam SPF50+ 
biedt klinisch bewezen bescherming 
tegen de schadelijke effecten van de zon

De hoogst mogelijke bescherming van 
de 5-sterren UVA-filters en vitamine E 
helpen vroegtijdige huidveroudering te 
voorkomen. Dreumex Sun Protection 
Foam SPF50+ is gemakkelijk aan te 
brengen, geeft een geweldige dekking 
en trekt snel in de huid. UVB-filters 
beschermen de huid tegen verbranding 
van de zon. Te veel blootstelling aan 
UV-straling kan zonder passende 
bescherming zelfs leiden tot huidkanker.

De algemeen heersende tendens bij dermatologen is dat het 
aantal gevallen van huidkanker alleen nog maar toeneemt. 
Geen enkele vorm van kanker is het afgelopen decennium 
zo snel toegenomen als huidkanker*. De preventie van 
beroepsziekten als huidkanker veroorzaakt door de zon moet 
daarom de hoogste prioriteit hebben. 

De Europese Unie beveelt haar leden aan te 
informeren over de bescherming tegen UV-
straling. Door de zorgplicht in een aantal  
Europese landen worden werkgevers zelfs 
geacht om toe te zien op het voorkomen van 
gezondheidsschade door UV-straling bij werknemers. 

Preventieve maatregelen om werknemers te beschermen 
liggen in het dragen van gepaste kleding en de toepassing van 
zonnebrandproducten.

* Bekijk meer voor meer informatie de website www.dreumex.com.

Foam Innovatie
Bag-on-Valve instant foam-technologie

50+

• SPF50+ ultrahoge UV-bescherming
• UVA-bescherming volgens de EU – aanbeveling
• UVB-bescherming tegen verbranding
• Gemakkelijk aan te brengen en te verdelen
• Zeer zacht en trekt snel in, niet plakkerig
• Hydraterend en voedend
•  Bevat geen parabenen, parfum en kleurstoffen (voorkomt 

huidirritatie)
•  Geschikt voor alle huidtypes (ook geschikt voor behaarde 

gedeelten van de huid)
• Waterbestendig
• Bag-on-Valve instant foam-technologie
• Dermatologisch getest en goedgekeurd

Toepasbaar in 
alle hoeken; 
360°

Recyclebare 
verpakking

Het product 
wordt 100% 
geleegd

Bevat geen 
brandbaar 
of schadelijk 
drijfgas

 Werken 
in de zon op een 
 verantwoorde 

manier!

Door overmatige blootstelling aan de UV-straling van zonlicht 
lopen buitenwerkers zoals boeren, bouwvakkers en schilders 
vier- tot vijfmaal meer risico op huidkanker dan mensen die 
binnen werken*. Ook buitenwerkers in branches als horeca en 
toerisme lopen een verhoogd risico.

in Europa worden meer dan 
   75% van de dag  
 blootgesteld aan zonlicht

14,5 miljoen werknemers

Dreumex Sun  
Protection Foam


