CITRUS FOAM
Υγρό σαπούνι για τα χέρια και το σώµα
Σύνθεση
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA,
Glycerin, Perfumes, Benzyl Alcohol,
Chloromethylisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:

Αραιό, διαυγές υγρό

Οσµή:

Μανταρίνι
ο

Ειδικό βάρος (20 C):
Χρώµα:

1,012
Άχρωµο

7,5

pH– χωρίς αραίωση:
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν

3έτη

ανοιχθεί:

Περιγραφή

Συσκευασία

Πλούσιο υγρό σαπούνι για τα χέρια και το σώµα που παράγει άµεσα
απαλό αφρό µε µεταξωτή υφή για καθαρισµό σε βάθος. Περιέχει
αναζωογονητικό άρωµα που ανανεώνει τα χέρια και το σώµα, καθώς και
ενυδατικά στοιχεία που βοηθούν στην προστασία του δέρµατος από την

Συσκευασία: Κωδικός
παραγγελίας
5lt
A181E

Μέγεθος
παλέτας
120x5lt

ξηρότητα.

Αποθήκευση:

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα

Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ηµιουργεί πλούσιο αφρό καθαρισµού στη στιγµή.
Ισορροπηµένο pH, ήπιο και µαλακό.
Πολύ οικονοµικό στη χρήση.
Μεγαλύτερο διάστηµα µεταξύ των αναπληρώσεων των δοσοµετρητών.
Παραπάνω από διπλάσιες φορές χρήσης σε σύγκριση µε τα συµβατικά
Υγρά σαπούνια.
Ελκυστικό και µοντέρνο άρωµα κίτρου.
Προσθήκη γλυκερίνης που συµβάλλει στην προστασία του δέρµατος.
Ιδανική επιλογή για πολυτελή µπάνια.
Για χρήση σε συνδυασµό µε το δοσοµετρητή Evans Foam Dispenser.

Τρόπος χρήσης
ΧΕΡΙΑ:
Απλώστε το αδιάλυτο σε βρεγµένα χέρια. Τρίψτε τα χέρια σας και απλώστε
Τον αφρό σε όλη την επιφάνειά τους. Ξεπλύνετε σχολαστικά µε καθαρό νερό

Και στεγνώστε τα χέρια σας.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ EVANS ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ
ΧΕΡΙΩΝ

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
Προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
Την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
Έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
Με αριθµό µητρώου FM09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 01/06/11
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
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