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Nr 22 FLYTANDE TVÅL
Flytande tvål. Vit. Exklusiv.
En extremt hudvänlig och mycket behaglig pärlemovit flytande tvål med en härligt parfymerad doft.
* Lätt löddrande exklusiv flytande handtvål med geleaktig konsistens.
* Med en mycket angenäm och frisk härlig doft.
* Kan utan problem användas över hela kroppen men innehåller ej ”hår-schampoo”.
* Fri från tvålar och mycket hudskonsam genom noga utvalda tensider av extremt hög kvalité, bl.a sockertensider.
* Har ett pH anpassat för huden och för att inte störa hudens naturliga funktion.
* Innehåller hudvårdande ämnen som återfettar huden och som ser till att huden bibehålls mjuk och smidig.
* Dermatologiskt testad.
PRODUKTBAS

Ett komplext Tensidsystem som sörjer för en hudvänlig och skonsam rengöring.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara enligt EU-förordning.
INNEHÅLL (INCI**)
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Coco Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Lauroyl Glutamate,
Glyceryl Oleate, Glykol Distearate, Hydrolyzed Wheat Protein, Lactic Acid, Laureth-4, Sodium Benzoate,
Citric Acid, Cocoamidopropylbetaine, Potassium Sorbate, Formic Acid, Xanthan Gum, Parfum.
FÄRG
Pärlemovit.
VISKOSITET
Lätt viskös.
ANVÄNDNING
Gnid in huden med anpassad mängd tvål, tillsätt lite vatten och gnugga lätt.
Skölj därefter av noggrant med vatten och torka rent.
ÖVRIGT
Nr 22 är en kosmetikaprodukt tillverkad enl. European Cosmetics Regulation.
Produkten följer EU-direktiv för kosmetika och är tillverkad enligt GMP (Good Manufacturing Practice).
CPNP-registrerad. SDB (säkerhetsdatablad) krävs inte för kosmetikaprodukter.
FÖRVARING
Mörkt, torrt och svalt. Minst 18 mån i obrutna förpackningar samt 30 mån. för 2 L vacuumförp.
OBS! Bäst-före-datum anges på etiketten, men produkten fungerar bra även lång tid därefter.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAGAS VID ANVÄNDNINGEN:
Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommit i ögonen, skölj noggrant med vatten.
FÖRPACKNING
1 Lit. Plastbag s.k. Neptun-bottle avsedd för manuell eller touchless dispenser. 6x1 L/fp.
2 Lit. Vacuumbag s.k. Collapsible bottle för manuell dispenser. 6x2 L/fp.
5 Lit. Dunk. 1x5 L/fp.
10 Lit. Dunk. 1x10 L/fp.
Dispensers, tvålautomater, pumpar m.m. finns som tillbehör.

** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att
före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar
tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av
produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag
kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.
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