
Care Dose Hair & Body
Sampon és tusfürdő

Tisztít, élénkít és felfrissít - extra revitalizáló energia az egész test számára.
Zöld, átlátszó tusfürdő citrus-virág illattal.

4090 0221

Alkalmazási területek Szállodák, gyógyfürdők, szaunák, köz- és magánegészségügyi létesítmények.

Termék tulajdonságok Tisztít, élénkít és felfrissít - extra energiát biztosít az egész test számára. A gyengéd formula segít fenntartani
a bőr és a haj természetes nedvesség-egyensúlyát. Az adagoló csomag légmentes és higiénikus,
kb 1,5 ml tusfürdőt biztosít adagolásonként.

Használati utasítás Vigye fel a nedves bőrre, majd mossa le és öblítse le.

Megjegyzés Kompatibilis a 400 ml-es Kiilto Dose ™ adagolókkal. Az adagolót úgy tervezték, hogy könnyen
tisztítható és karbantartható legyen.

Összetétel Alkotórész Hatás

Aqua Víz

Sodium Laureth Sulfate Jól habzó és könnyen öblíthető
tisztító anionos felületaktív anyag.

PEG-4 Rapeseed Amide Gyengéd, nem-ionos tisztító felületaktív anyag.

Glycerin Hatékonyan segít megőrizni a bőr és a haja természetes
nedvességtartalmát. Bőrszárazságot megelőző Polyol.

Cocamidopropyl Betaine Lágy, tisztító amfoter felületaktív anyag, amely biztosítja a
lágy habot és az antisztatikus hatást.

Decyl Glucoside Habzásnövelő hatás és kellemes, gyengéd érzetet biztosít.

Sodium Chloride Viszkozitás szabályzó anyag.

Perfume Friss illatot biztosít.

Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate

Tartósítószer

Cl 16185, Cl 19140 Színezék

pH érték pH 5.5 savas

Tárolás + 5° C feletti hőmérsékleten tárolandó. Felhasználhatósági idő a gyártástól számított 3 év. (lásd a címkén)
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Megjelenés és
illat

Enyhén illatosított, zöld, citrusvirág illatú folyadék.

Gyártás helye Finnország

Felhasználó és
környezetvédelmi
�gyelmeztetések

A felületaktív anyagok a szennyvízkezelés során biológiailag lebonthatóak. A többi alapanyag környezetbarát.
Az üres, kiöblített csomagolás felhasználhatók nyersanyagként (újrahasznosítható). A szállítási csomagolás
újrahasznosítható barna hullámkarton.

Csomagolás /
Cikkszám

Kiszerelés Cikkszám GTIN

12 x 400 ml 8022 6417964080223
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További információ Keresse a bővebb termékinformációkat a www.plum.hu és a www.plum24.com weboldalainkon,
vagy érdeklődjön az info@plum.hu címen.


