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MARLY SKIN®

 De enige echte 

www.marly-skin.nl

De ideale huidbescherming voor
 laboratoria, welzijns- en verzorgingsberoepen

Klinisch getest

en bevestigd

Al meer dan 20 jaar door miljoenen gewaardeerd!

De betrouwbare huidbescherming

MARLY SKIN®

 De enige echte 

•	trekt	onmiddellijk	in	en	is	niet	zichtbaar	of	voelbaar	op	de	huid

•	toepassing	op	het	hele	lichaam	(ook	het	gezicht)

•	gemakkelijk	en	schoon	in	gebruik

•	geeft	niet	af	aan	materiaal,	geen	insluiting	van	vuil

•	niet	vetafgevend

•	geen	nadelige	invloed	op	de	tastzin

•	zuinig	in	gebruik	

•	geen	 nadelige	 invloed	 op	 de	 natuurlijke	 huidfuncties	 zoals	 	
	 transpiratie	en	het	ademen	van	de	huid

•	verwijdering	is	niet	nodig,	lost	zonder	restanten	vanzelf	op

•	is	niet	zichtbaar	of	voelbaar,	volledig	ongevaarlijk	voor	bv.	ogen,		
	 mond	of	voedsel	en	laat	geen	afdrukken	achter.
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Marly Skin® voldoet	 op	 ideale	wijze	 aan	 de	 vereisten	 voor	
een	 goed	 werkende	 en	 langdurige	 huidbescherming	 bij	 het	 	
tegelijkertijd	behouden	van	de	fysiologische	eigenschappen.

Samenstelling: 
AQUA, PROPAAN, BUTAAN, STEARAMIDE DEA, SORBITOL, PROPYLEENGLYCOL, GLYCERINE, 
POLYDIMETHYLSILOXAAN, METHYLPARABEEN, PROPYLPARABEEN, ALOE BARBADENSIS, 
TOCOPHEROL.

De aangename en gemakkelijk aan  
te brengen huidbescherming

MARLY SKIN®

 De enige echte 

Marly Skin® wordt	aangebracht	op	dat	deel	van	de	huid	dat	
beschermd	moet	worden.	De	huid	moet	droog	en	vetvrij	zijn.

•	Na	 het	 aanbrengen	 3	minuten	 laten	 inwerken.		
	 Nu	is	de	huid	4	-	6	uur	beschermd,	zelfs	als	zij	
	 in	 deze	 tijd	 meerdere	 malen	 wordt	 gewassen	
	 met	 water	 en	 zeep	 en	 gedesinfecteerd.	 Alle	
	 natuurlijke	 functies	 zoals	 transpiratie	 ,	 ademen	
	 en	 het	 tastgevoel	 worden	 niet	 beïnvloed		
	 gedurende	deze	tijd.

•	Handen	c.q.	huid	voor	gebruik	wassen	en	goed	afdrogen

•	Busje	voor	elk	gebruik	goed	schudden

•	Busje	met	spuitkop	naar	beneden	houden

•	Schuim	 op	 de	 hand	 spuiten	 voor	 het	 te	 beschermen	 	
	 huidgedeelte	 (voor	 de	 handen	 is	 een	 hoeveelheid	 ter	 grootte	
	 van	een	walnoot	voldoende)

•	Gelijkmatig	 en	 grondig	 in	 de	 huid	 wrijven,	 daarbij	 de	 	
	 vingertoppen,	 nagelriemen	 en	 ruimte	 tussen	 de	 vingers	 niet	 	
	 vergeten.	 Voor	 een	 optimale	 verdeling	 is	 het	 aan	 te	 raden	
	 sieraden	(bv,	ringen)	af	te	doen.

Importeur voor Nederland: 

AnTech
Bosweg 9

NL-7981 LE  Diever 

 Tel. / Fax:  +31 (0)    521 590 506
 Mobiel:  +31 (0) 6 533 688 83 

e-mail: info@marly-skin.nl
Web:    www.marly-skin.nl



De ideale huidbescherming

Dagelijks	vaak	de	handen	wassen	en	desinfecteren,	contact	met	slijm,	
bloed,	 secreet,	 maar	 ook	 met	 metalen,	 fijnstof,	 afdrukmassa‘s	 e.d.	
vormen	een	permanente	stress	voor	de	huid.
Door	het	dragen	van	handschoenen	worden	het	ademen	van	de	huid	
en	 transpiratie	 tegengegaan.	 Dat	 maakt	 de	 beschermende	 hoornlaag	
zacht	en	maakt	het	binnendringen	van	schadelijke	en	irriterende	stoffen		
mogelijk.	 Onaangename	 huidirritaties,	 zoals	 rood	 worden,	 schilferen,	
zwelling	en	zelfs	allergische	reacties	zijn	het	gevolg.

Het revolutionaire huidbeschermingsprincipe

Al	 meer	 dan	 20	 jaar	 wordt	 het	 dermatologisch/klinische	 bewijs	 van	 	
goede	werking	bevestigd	doordat	het	miljoenen	keren	wordt	gebuikt	in	
de	hele	wereld.		 

Marly Skin® heeft	een	uniek	huidbeschermingsprincipe,	waarbij	na	
het	aanbrengen	een	beschermlaagje	in	de	huid	en	niet	op	de	huid	wordt	
gevormd.	Hierdoor	wordt	het	niet	afgewreven	(zoals	bv.	bij	crèmes	en	
zalfjes).	Zo	ontstaat	een	sterk	werkende	bescherming	tegen	schadelijke	
en	irriterende	stoffen		–	als een tweede huid!

Eindelijk is er een handbescherming die bij het dragen van  
afsluitende handschoenen beschermt tegen huidirritaties! 
Dat	toont	het	resultaat	van	een	gecontroleerde	klinische	studie	aan	
bij	de	TUFTS	University	of	Dental	Medicine,	Boston:	

“Marly Skin®	huidbeschermingsschuim vormt een effectieve 
bescherming tegen, door latex handschoenen veroorzaakte, 
huidirritaties.”

Door	 handschoenen	 veroorzaakte	 huidreacties	 vormen	 een	 pro-
bleem	voor	een	toenemend	percentage	medewerkers	in	laboratoria,	
welzijns-	en	verzorgingsberoepen.	Het	doel	van	deze	studie	was	uit	
te	vinden	of		Marly Skin®	effectief	kan	beschermen	tegen	door	
latex	handschoenen	veroorzaakte	huidirritaties.
Onderzocht	 werden	 personen	 met	 een	 bekende	 latex	 hand-	
schoenenallergie	 en	 personen	 waarbij	 gevoeligheid	 voor	 latex	 	
handschoenen	niet	bekend	was.
Bij	 beide	 groepen	 werd	 telkens	 één	 hand	 geprepareerd	 met	 het	 	
beschermschuim,	 terwijl	 de	 andere	 hand	 zonder	 bescherm-	
schuim	 werd	 gelaten.	 De	 testpersonen	 trokken	 de	 latex	 	
handschoenen	 meerdere	 malen	 aan	 en	 uit,	 wasten	 en	 des-	
infecteerden	 hun	 handen.	 In	 de	 groep	 testpersonen	 met	 een	 	
bekende	 huidgevoeligheid	 ontwikkelde	 80%	 symptomen	 aan	 de	 	
onbeschermde	hand.	Bij	de	beschermde	hand	bleven	alle	personen	
vrij	van	verschijnselen.

MARLY SKIN®

 De enige echte 

Marly Skin®	
vormt	in	het	stratum	corneum	een	

beschermlaag		
(dwarsdoorsnede	van	de	huid	met	

gekleurde	Marly Skin®)

Marly Skin®	➞


