


HUIDZORG VOOR DE PROFESSIONAL
Lucos Skincare biedt een complete range professionele huidzorgproducten. Tientallen jaren ervaring in de materie, Europese 
fabricage en een passie voor kwaliteit vormen de basis voor deze reeks kwaliteitsproducten. Het resultaat is een doordacht 
concept voor een gezonde huid en hygiënische faciliteit met in achtneming van het milieu en een scherpe cost-in-use.

Doeltreffende huidzorg op de werkplek is een essentiële voorwaarde voor een lange, gezonde loopbaan. Hiervoor biedt 
Lucos Skincare een totaalconcept bestaande uit:

Preventieve bescherming tegen schadelijke huidbelasting -
Performante maar tevens huidvriendelijke reiniging -
Efficiënte, herstellende verzorging na het werk -

Deze innovatieve producten zijn beschikbaar in zowel tubes/flacons als in softflessen, te gebruiken in onze hygiënische en 
economische dispensersystemen.

KLEURcODERING

Alleen een aangepast programma met complementaire producten voor 
huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging houdt de professionele 
huid in topvorm.

Om het u makkelijk te maken hebben we elke productgroep een kleurcode 
meegegeven. Deze kleurcode is terug te vinden op zowel de verpakking als 
in allerhande documentatie.

LEGENDA

1 2 3

1 2 3 4 5

Producten van Lucos Protect voor bescherming van de huid

Producten van Lucos Clean voor reiniging van de huid

Producten van Lucos Care voor verzorging van de huid

Producten voor bescherming van de huid tegen, en reiniging van niet in water oplosbare vervuiling.

Producten voor bescherming van de huid tegen, en reiniging van sterk klevende vervuiling.

Producten voor bescherming van de huid tegen, en reiniging van in water oplosbare vervuiling.

Producten voor reiniging van de huid, zonder het gebruik van water.

Producten geschikt voor gebruik in bad en douche.

Indicatie van de reinigingskracht van het product.

Indicatie van de intensiteit van verzorging.

huidbescherming

huidreiniginghuidverzorging



GEBRUIK VAN 
PRODUcTEN VOOR 
HUIDBEScHERMING

Stap 1 Breng voor het werk en na 
werkonderbrekingen een kleine hoe-
veelheid aan op de rug van een droge, 
schone hand

Stap 2 Verspreid over de handen 
en wrijf zorgvuldig in, ook tussen de 
vingers. Vergeet het nagelbed en de 
vingertoppen niet; indien nodig ook 
onder de nagels.

PROTEcT OIL & PAINT

Huidbeschermende crème tegen sterk klevende en niet in water oplosbare 
stoffen zoals olie, lak, grafiet, roet, vetten, kleefstoffen, harsen.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

vergemakkelijkt reiniging van de huid -
bevat vuilbindende emulgatoren -
trekt snel in -
zonder minerale oliën -
bevat geen siliconen -
met parfum -
behoudt de grip -

100 ml tube
1000 ml softfles

00343100
00343105

PROTEcT AqUA

Huidbeschermende crème te gebruiken bij vochtig werk en tegen in water 
oplosbare stoffen zoals koelsmeermiddelen op waterbasis, detergenten, desin-
fecteermiddelen, kalk, cement, meststoffen, waterige en met water vermengbare 
levensmiddelen.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

bijzonder geschikt voor werk in de voedingssector -
trekt snel in -
bevat Vitamine E (hydraterend) -
zonder minerale oliën, siliconen en parfum -
conform HACCP -
kan ook onder handschoenen gebruikt worden -

100 ml tube
1000 ml softfles

00343110
00343115

PREVENTIEVE HUIDBEScHERMING
Producten voor huidbescherming versterken de natuurlijke barrièrefunc-
tie van de huid, bijvoorbeeld door een beschermende film te leggen 
of de buitenste huidlagen te verstevigen. Ze dienen om de huid te 
beschermen tegen kwaadaardige vervuilingen en vergemakkelijken de 
reiniging. Men brengt ze aan voor het werk en na de werkonderbre-
kingen. Belangrijk hierbij is dat men het juiste, op de toepassing afge-
stemde product gebruikt en op de juiste manier aanbrengt. Enkel 
zo verkrijgt men een optimaal resultaat.

Doelgericht gebruik van huidbeschermende producten helpt 
beroepsziekten te voorkomen en kosten te besparen.



cLEAN MILD

Vloeibare huidreiniger met milde reinigingskracht en huidvriendelijke wasac-
tieve stoffen. Bevat geen schuurkorrel. Geschikt voor lichte en middelmatige 
vervuiling. Aanbevolen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

heldere, transparante waslotion -
zonder kleurstoffen -
zeep- en alkalivrij -
neutrale pH waarde -
niet geparfumeerd -
conform HACCP -
voorzien van Europees Ecolabel -

500 ml pompflacon
2000 ml softfles

00343200
00343205

1 2 3 4 5

cLEAN HAIR & BODy

Zachte douchegel voor lichaam en haar. Verwijdert lichte en middelmatige ver-
vuiling. Ook bruikbaar voor gevoelige huid.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

hoogwaarduige douchegel met suikertenside -
met conditioner  -
zonder kleurstof -
zeep- en alkalivrij -
neutrale pH waarde -
aangenaam geparfumeerd -

200 ml flacon
2000 ml softfles

00343250
00343255

1 2 3 4 5

GEBRUIK VAN 
HANDREINIGERS

Stap 1 Breng een kleine hoeveelheid 
aan op droge handen, zonder water

Stap 2 De reiniger grondig inwrijven

Stap 3 Met een beetje water wassen

Stap 4 Afspoelen met veel water

Stap 5 Zorgvuldig afdrogen

HUIDVRIENDELIJKE REINIGING
Huidreinigers kiest men op basis van het type vervuiling en de vervuilings-
graad. Ze moeten efficiënt reinigen zonder de werkende huid overmatig 
te belasten. Een goede regel hiervoor is, zo krachtig als nodig – zo 
huidvriendelijk mogelijk.

Op basis van de specifieke vervuiling wordt een reiniger gebruikt die 
het beste resultaat geeft in combinatie met de juiste preventieve 
huidbescherming. Bij sterke vervuiling zijn producten met schuur-
korrel geschikt; reinigers met huidvriendelijk oplosmiddel kunnen 
nodig zijn bij het verwijderen van sterk klevende vervuiling.

De pH-waarde van de reinigers is aangepast aan die van de 
menselijke huid. Bovendien garanderen de gebruikte wasac-
tieve stoffen een optimale huidverdraagzaamheid in com-
binatie met hoge waskracht. De natuurlijke schuurkorrel 
belast de huid zo min mogelijk.



cLEAN STRONG

Huidreinigingspasta met natuurlijke schuurkorrel voor het verwijderen van ster-
ke vervuiling zoals olie, vet, roet, grafiet, metaalstof en smeermiddelen.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

zeer sterke reinigingskracht -
met schuurkorrel op basis van olijfpittenmeel -
met suikertenside -
bijzonder huidvriendelijk -
aangepast aan de pH waarde van de huid -
zonder zeep en solvent -
geparfumeerd -

200 ml tube
2000 ml softfles

00343210
00343215

1 2 3 4 5

cLEAN PAINT

Huidreinigingspasta met schuurkorrel voor het verwijderen van sterk klevende 
vervuiling zoals lakken, drukinkten, vernis, teer, harsen en kleefstoffen.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

met huidvriendelijk oplosmiddel van esters -
met schuurkorrel -
zonder siliconen en zeep -
aangepast aan de pH waarde van de huid -
geparfumeerd -

200 ml tube
2000 ml softfles

00343230
00343235

1 2 3 4 5

cLEAN WIPES

Vochtige handreinigingsdoekjes voor het verwijderen van sterke vervuilingen 
zoals olie, vet, smeermiddelen, roet en dergelijke. Te gebruiken zonder water.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

non-woven doekjes vervaardigd uit viscose en polyester -
sterk reinigend vermogen  -
hygiënisch -
pluisarm en krasvrij -
huidvriendelijk, aangepast aan de pH waarde van de huid -
zonder zeep -
geparfumeerd -

100 doekjes/box 00343240

1 2 3 4 5

cLEAN ExTREME

Huidreinigingspasta met natuurlijke schuurkorrel voor het verwijderen van ex-
treem sterke vervuiling zoals olie, vet, roet, grafiet, metaalstof en smeermid-
delen.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

extreem sterke reinigingskracht -
met schuurkorrel op basis van olijfpittenmeel -
met hydraterende bestanddelen -
bijzonder huidvriendelijk -
aangepast aan de pH waarde van de huid -
zonder zeep en solvent -
geparfumeerd -

200 ml tube
2000 ml softfles

00343220
00343225

1 2 3 4 5



cARE HAND & BODy

Verzorgingslotion voor de handen, gelaat en de rest van het lichaam. Zeer ge-
schikt voor gebruik na het wassen, douchen of baden.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

voorziet de huid van vocht en vetstoffen -
bevat de verzorgende bestanddelen allantoïne en  -
panthenol
heeft een ontstekingsremmend effect -
bevordert wondheling -
trekt snel in (O/W emulsie) -
zonder siliconen -
met parfum -

200 ml flacon
1000 ml softfles

00343400
00343405

1 2 3

cARE INTENSE

Vochtinbrengende verzorgingscrème voor droge en sterk belaste huid.

Eigenschappen Verpakking Artikelnummer

voor handen en gezicht -
O/W emulsie met ureum, bisabolol en rijstkiemolie -
trekt snel in -
licht vettend -
zonder minerale oliën -
zonder siliconen -
met parfum -

100 ml tube
1000 ml softfles

00343410
00343415

1 2 3

GEBRUIK VAN PRO-
DUcTEN VOOR HUID-
VERZORGING

Stap 1 Breng na het werk een kleine 
hoeveelheid aan op de rug van een 
droge, schone hand

Stap 2 Over de handen verspreiden en 
zorgvuldig inwrijven

Stap 3 Ook de ruimte tussen de vin-
gers, het nagelbed en de vingertoppen 
niet vergeten.

REGENERERENDE HUIDVERZORGING
Een regelmatige en systematische verzorging na de dagtaak is belangrijk 
voor het behoud van een gezonde huid. Huidverzorgende producten 
stimuleren de natuurlijke regenererende kracht van de huid en ver-
sterken zo de barrièrefunctie. Ze voeden de huid met vetten, vocht 
en vochtbindende bestanddelen die gedurende de werkdag worden 
onttrokken. Hierdoor kan de huid in de vrije tijd herstellen van de 
beroepsmatige belastingen.



Optioneel afsluitbaar met sleutel

Groot venster waardoor het label van 
het product goed afleesbaar is.

Eenvoudig na te vullen
Flacon trekt vacuum en is gemaakt van 
recyclebaar polyethyleen. Er blijft nauwe-
lijks restproduct achter.

Identificatiesticker optioneel verkrijgbaar.

Pomp op de softfles voor nauwkeurige 
dosering. Schoonmaak van de pomp is 
niet meer nodig.

Stevige en grote doseerhendel die pret-
tig is te bedienen

Dispenser Materiaal Kleur Artikelnummer

Lucos Vario Eco Kunststof Wit 00343000

Lucos Vario Eco Kunststof Zwart 00343003

Lucos Vario Eco RVS Roestvrij Staal Geborsteld RVS 00343005

AANGEPASTE DISPENSERSySTEMEN
De Lucos Vario Eco dispensers zijn eenvoudig in gebruik, kostenbesparend en hygiënisch. 
Ze zorgen ervoor dat de verschillende producten op de werkplek makkelijk gebruikt kun-
nen worden, in de juiste dosis. Bovendien passen al onze softflessen in één enkel dispen-
sertype. Voordelen van dit dispensersysteem zijn:

De softflessen trekken vacuum; dit vermindert het afvalvolume -
Optimale lediging van de flessen -
De pomp zit op de fles en niet in de dispenser -
Bijzonder hygiënisch: product en dispenser komen niet met elkaar in contact; -
Minimale kosten door aangepaste dosering en laag verbruik -
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Huidbelasting Huidbescherming Huidreiniging Huidverzorging

Niet in water oplosbare vervuiling (olie, vet, 
grafiet, metaalstof, roet, …) a ++ +++
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Sterk klevende vervuiling, niet in water oplos-
baar (lak, hars, kleefstoffen, teer,…) a ++++

Droog Stof a ++ +++

Waterige en in water oplosbare stoffen               
(met water vermengbare koelsmeermiddelen, 
detergenten,desinfecterende middelen,…)

a ++ +++

Verdunde zuren, logen, alcoholen a + ++ +++

Cement, kalk, meststoffen a

Waterige en met water vermengbare voe-
dingsmiddelen (voedingsindustrie) a +

Onder handschoenen en beschermkledij a

Werk in vochtige omstandigheden a

Kantoorwerk, stof, licht magazijnwerk +

Douchen +

Verwijderen van sterke vervuiling zonder 
water; voorreinigen

++

+ lichte tot middelmatige vervuilingsgraad
++ zware tot zeer zware vervuilingsgraad
+++ extreme vervuilingsgraad
++++ speciale vervuilingen, bijv. sterk klevend

Lucos Skincare / Amsterdam / The Netherlands / lucosskincare.com

Met het Lucos huidzorgprogramma houd u niet alleen uw huid gezond op de werkplek, maar profiteert u tegelijkertijd van een 
uiterst economisch, milieubewust en hygiënisch concept. Een gezonde huid wordt bereikt door de cyclus van beschermen, reini-
gen en nazorg toe te passen met hoogkwalitatieve en uiterst huidvriendelijke producten.

Het economische aspect schuilt in de kleine dosis die nodig is voor het verkrijgen van een optimaal resultaat. Afgifte van de juiste 
dosis wordt gegarandeerd door de aangepaste werking van de dispensers. 

Een gesloten systeem waarborgt de complete hygiëne. Het product komt namelijk niet in contact met de dispenser of met de 
vervuiling voordat het de dispenser verlaat.

Dat Lucos Skincare een ecologisch bewust merk is, blijkt uit het gebruik van milieuvriendelijke ingrediënten zoals de schuurkorrel 
op basis van olijfpittenmeel, biologisch afbreekbare detergenten en een recyclebare verpakking.

Lucos Skincare voorziet in een complete range van huidzorgproducten die bij vrijwel elk type vervuiling inzetbaar zijn. Welke pro-
ducten bij welk soort vervuiling past, kunt u in onderstaande selectietabel terugvinden.


