
Sterisol Shampoo & Shower /

Sterisol Schampo & duschtvål

Egenskaper

Ett syntetiskt lätt parfymerad milt schampo som kan användas som duschtvål för hela kroppen.

Produkten är skonsam tack vare att:

- inga konserveringsmedel ingår

- inga färgämnen ingår

- utvalda råmaterial med fokus på hår och hud

pH ca. 5,8 - 6,7

Användningsområde Utan konserveringsmedel

Måste användas med dispenser

Produkten kan användas:

- med hårt vatten

- med saltvatten

Produkten är framtagen med fokus på ett väl fungerande schampo och är avsett för normalt hår.

Ett mycket populärt val i  många industrier i de nordiska länderna som t.ex. tillverkningsindusrin,

livsmedelsindustrin, pappersmassatillverkning etc.

Produkten är mycket lämplig på gym och simhallar eftersom den kan användas på hela kroppen.

Tester Innehåll

Produkten är dermatologisk testad. Aqua

Sodiumlaureth Sulfate (tensid - anjon)

Sodium Cocoamphoacetate (tensid - amfotär)

Glycerin (återfuktare)

Sodium Chloride (förtjockare - koksalt)'

Miljö Sodium Cocoyl Glutamate (tensid - anjon)

C12-13 Alkyl Lactate (mjukgörare)

Nedbrytningsbara råvaror. Citric Acid (pH-reglerare)

Låg förpackningsmängd. En 2,5 l påse består av 34 gram plastmaterial. Se även nedan. Parfum

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

(konditionerare)

Förp Artikelnummer Antal i förp Antal förp/pall   Antal på pall EAN-kod Förp.mängd/liter produkt

2,5 l 3809 2 80 160 7392173038090 92 gram
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Gör så här!

Så här bör du duscha:

Duscha inte i för varmt vatten. En god regel är att duscha i max. 37° C, dvs kroppstemperatur. Att duscha i ett par minuter

är fullt tillräckligt. Avsluta med att duscha i kallt vatten.Det stänger porerna och förhindrar att huden torkas ut.

1. Börja med att blöta hår och kropp.

2. Stäng av vattnet (eller gå ut ur vattenstrålen) ochh tvålina in hår och kropp.

3. Var noga med att skölja ordenligt för att få bort all duschprodukt.

Dispensrar till 2,5 l systemet

Vit Svart

Art nr 3551 Art nr 3552

Sida 2

      Sterisol AB, Box 149, 592 23 Vadstena

     Telefon: 0143 768 68, Fax: 0143 136 10

      info@sterisol.se - www.sterisol.se


