Sterisol Mild soap & Shampoo/
Sterisol Mild Flytande tvål och schampo
Egenskaper
En syntetisk, extremt mild tvål som även går att använda som duschtvål och schampo.
Utvecklad för personer med känslig hud.

- inga konserveringsmedel ingår
- inga färgämne ingår
- extremt lätt att skölja bort
- extremt lågt innehåll av anjoniska tensider
- utvalda råmaterial med fokus på huden

pH ca. 5,5

Användningsområde
Utan konserveringsmedel
Produkten kan användas:

Måste användas med dispenser



med hårt vatten



med saltvatten



vid låga temperaturer (ned till 0° C)

Produkten är också lämplig som schampo och duschtvål och skall användas på våt hud.
Tvätteffekten (för industriell användning) förstärks dock när den används på torra händer.

Tester

Innehåll

Dermatologiskt testad med mycket gott resultat.

Aqua (vatten)
Cocoamidopropyl Betaine (tensid - amfotär)
Sodium Cocoamphoacetate (tensid - amfotär)
Sodium Laureth Sulfate (tensid - anjon)

Miljö

Betaine (återfuktare)
Citric Acid (pH-reglerare)

Miljömärkt med Svanen.

Polyglyceryl-3 Caprate (förtjockare)

Nedbrytningsbara råmaterial.

Propylene Glyckol (återfuktare)

Låg förpackningsvikt. En 2,5 l påse innehåller 34 gram plastmaterial. Se även nedan.

PEG-55 Propylene Glycol Oleate (förtjockare)
Parfum

Förp

Artikelnummer

2,5 l

3818S

Antal i förp
2

Antal förp/pall
80

Antal på pall
160

EAN-kod
7392173381806

92 gram

Sida 1
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Förp.mängd/liter produkt

Sterisol Mild soap & Shampoo/
Sterisol Mild Flytande tvål och schampo
Gör så här!

1. Fukta händerna med ljummet vatten. Låt vattnet rinna.
2.

Ta en dos tvål och massera händerna så att tvålen skummar.

3.

Skölj av tvålen ordentligt så att det inte blir kvar några tvålrester.

4. Torka dig med engångstorkpapper. En textilhandduk är en riktig smittspridare.
5. Stäng av kranen med torkpappret.
6. Använd gärna en handkräm efter tvätten om du har torr hud.

Dispensrar för 2,5 l systemet

Vit

Svart

Art nr 3551

Art nr 3552
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