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Care Erilen
2 az 1-ben sampon és tusfürdő

Alkalmazási 
területek

Használati 
utasítás

pH érték

Egyéb összetevők

Tárolás

Megjelenés és illat

Összetétel Összetevők Hatás

Termék 
tulajdonságok

Szállodák, gyógyfürdők, szaunák, uszodák és sportlétesítmények, egészségügyi létesítmények, idősek 
otthona stb.

Hajra: egy kis mennyiségű sampont vigyen fel a nedves hajra. Alaposan habosítsa fel és mossa meg a 
fejbőrt és a hajat, óvatosan öblítse le. Szükség esetén ismételje meg. Hajmosás után hajkondicionáló 
használata nem szükséges az Erilen antisztatikus hatóanyagai miatt. Testre: alkalmazza tusfürdőként.
Használat után a bőrt egy tiszta törölközővel törölje szárazra és szárítsa meg haját.

Aqua Víz

pH 5.0 savas

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

Gyöngyházfehér, illatosított folyadék.

Morpholine lactate Ápolóolaj, gyógynövény alapú

Sodium Chloride Viszkozitás szabályozó anyag

Laureth-10 Gazdag habzást biztosít

Gazdag habzású, gyengéd, friss illatú, gyöngyházfehér sampon és tusfürdő minden típusú hajra és 
bőrre. Hidratáló és antisztatikus a haj kezelhetőségének javítása érdekében. A gyengéd formula segít 
fenntartani a bőr és a haj természetes nedvesség-egyensúlyát. Könnyen lemosható.

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

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

Glycerin
Poliol amely hatékonyan táplál, megakadályozza a bőr 
és a haj kiszáradását.

Stearamidopropyl Ápolóolaj, gyógynövény alapú

Glycol distearate Gyógynövény alapú olaj, gyöngyház

Perfume

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

 Illatanyag

 Tartósítószerek

Illatosított 2 az 1-ben sampon és tusfürdő
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Gyártás helye

Felhasználó és
környezetvédelmi
gyelmeztetések

Csomagolás /
Cikkszám

További 
információ

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

Keresse a bővebb termékinformációkat a www.plum.hu és a www.plum24.com weboldalainkon,
vagy érdeklődjön az info@plum.hu címen.

Finnország

3 x 5,0 l 8055 6417964080551 6417964485295

Kiszerelés Cikkszám GTIN GTIN (karton)


