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De aangename en gemakkelijk aan
te brengen huidbescherming

De betrouwbare huidbescherming

De ideale huidbescherming
bij de verzorging van ouderen

De enige echte

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

Marly Skin® voldoet op ideale wijze aan de vereisten voor
een goed werkende en langdurige huidbescherming bij het
tegelijkertijd behouden van de fysiologische eigenschappen.

Afbeelding 1:
• De huid wordt met een synthetisch reinigingsmiddel gereinigd
en goed gedroogd

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

Afbeelding 2:
• Voor gebruik de pot Marly Skin® krachtig schudden en
een hoeveelheid schuim ter grootte van een walnoot
(normtoepassing) nemen.

• Gemakkelijk en schoon in gebruik

Afbeelding 3:
• Marly Skin® dun aanbrengen op het te beschermen huidoppervlak en goed insmeren. Afhankelijk van de grootte van het
oppervlak de toepassing herhalen.

• Zuinig in gebruik

• Na het aanbrengen 3 minuten laten inwerken.  
Nu is de huid 4 - 6 uur beschermd, zelfs als hij
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.
Marly Skin® is niet zichtbaar of voelbaar, volledig ongevaarlijk
voor bv. ogen, mond of voedsel en laat geen afdrukken achter.
Samenstelling:
AQUA, PROPAAN, BUTAAN, STEARAMIDE DEA, SORBITOL, PROPYLEENGLYCOL, GLYCERINE,
POLYDIMETHYLSILOXAAN, METHYLPARABEEN, PROPYLPARABEEN, ALOE BARBADENSIS,
TOCOPHEROL.

De enige echte

Al meer dan 20 jaar door miljoenen gewaardeerd!

• Toepassing op het hele lichaam (ook het gezicht)
• Niet vetafgevend; daardoor raken de zuigporiën van luiers of
maandverband niet verstopt en plakken ze niet vast
• Geen nadelige invloed op de tastzin
• Geen nadelige invloed op de natuurlijke huidfuncties zoals
transpiratie en het ademen van de huid
• 4 - 6 uur beschermende werking
• Verwijdering is niet nodig, lost zonder restanten vanzelf op
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Met Marly Skin® kon het ideaalbeeld van medici
en
verpleegkundigen
onder
één
noemer
gebracht
worden. Klinisch getest – in de praktijk beproefd!
Door de klinisch geteste huidverdraagzaamheid beschermt
Marly Skin® vooral de sterk belastte, gevoelige huid.
Marly Skin® vergemakkelijkt de verzorging van patiënten met
incontinentie en immobiele patiënten en werkt zeer goed als
preventieve maatregel voor patiënten met gevaar van doorliggen.

Een gezonde huid is beschermingsorgaan nr. 1 van de mens en beschikt
over fysiologische afweermechanismen tegen vele schadelijke stoffen.
Verschillende factoren kunnen deze belangrijke beschermfunctie storen.
De belangrijkste zijn:
• Immobiliteit
• Incontinentie
• Blootstelling aan huidagressieve stoffen

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!
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Gebruikers over  Marly Skin® :
“Marly Skin® is aan te bevelen voor de behandeling van bedlegerige en verzorgingsbehoeftige patiënten ter voorkoming en behandeling van doorligplekken...” (Prof. Dr. Baumann, Wenen)
“Ter ondersteuning van de epitheelvorming gebruiken wij met groot
succes Marly Skin® in de omgeving van de wondrand...“   (Zuster
Doris M., Rotes Kreuz Krankenhaus, Bremen)

“Ik ben nu 94 jaar en wordt al jaren uitsluitend behandeld met
Marly Skin® om doorligwonden en huidirritaties te voorkomen.
Dergelijke problemen met mijn huid ken ik niet...” (Ursula B., Freiburg)

