
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Mýdlo na mytí rukou
Aquano Soft
1 litr / 2897-500-23

Aquano Soft Hand Cleaner Lotion čistí obzvláště
šetrně k pokožce a díky svým vysoce kvalitním
přísadám zajišťuje, aby byla pokožka znovu
naolejovaná. Je zvláště vhodný pro citlivou
pokožku a časté mytí. Tento čistič rukou je pH
neutrální, bez silikonu a dermatologicky testován.
neobsahuje brusiva
pro prach a lehké znečištění
Viskozita mýdla
Hodnota pH: 7
dermatologicky testováno
zvláště šetrné k pokožce
vysoce kvalitní přísady
zvýšené doplňování lipidů pokožkou
vhodné zejména pro citlivou pokožku
vhodné pro časté praní
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Pokyny k použití
Zpracování: Naneste krém na ruce na vlhkou pokožku a vtírejte, dokud se nečistoty nerozpustí. Poté důkladně
opláchněte vodou a osušte.

Minimální trvanlivost: viz tisk

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com

technická data
Složení:

AQUA
LAURETH SODNÝ SODNÝ
PEG-7 GLYCERYL COCOATE
LAURYL GLUCOSID
COCAMIDOPROPYL BETAINE
SORBITOL
COCO-GLUCOSID
GLYCEROL
GLYCOL DISTEARATE
GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORID
BENZYL ALKOHOL
KYSELINA CITRONOVÁ
CHLORID SODNÝ
PARFÉM
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KYSELINA BENZOOVÁ
KYSELINA DEHYDROACETOVÁ
CI 42090


