
                           

FO BODY AND HAIR SHAMPOOFO BODY AND HAIR SHAMPOO
Σαμπουάν σώματος και κεφαλής (με ευχάριστο άρωμα)
(ΑΡ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Ο.Φ: 13097/23-2-07)

Περιγραφή

Το FO BODY AND HAIR SHAMPOO είναι ένα απαλό σαμπουάν για τα μαλλιά και το σώμα. Το προϊόν 
περιέχει τασιενεργές και  ενυδατικές ουσίες για την φροντίδα των µαλλιών παρέχοντας υπέροχη
αίσθηση φρεσκάδας. Ενδείκνυται για συχνή χρήση αποτρέποντας τον ερεθισμό του δέρματος και την
ξηρότητα. Το προϊόν χρησιμοποιείται και ως αφρόλουτρο, παράγοντας πλούσιο αφρό.

Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά 

► Χρησιμοποιείται ως αφρόλουτρο
► Απαλό για μαλλιά και σώμα
► Οικονομικό στη χρήση
► Με ευχάριστο άρωμα ιβίσκου

Πλεονεκτήματα
 
► Αποτελεσματικό ακόμη και σε σκληρά νερά
► Υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας 
► ΔΕΝ ερεθίζει το δέρμα

Οδηγίες χρήσης 

∆οσολογία-Εφαρμογή:  Τοποθετήστε σε βρεγμένα μαλλιά και σώμα το FO BODY AND HAIR 
SHAMPOO και με χαλαρό μασάζ νιώστε υπέροχη αίσθηση καθαρισμού και φρεσκάδας. Ύστερα 
ξεπλύνατε με νερό και στεγνώστε καλώς.
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Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση:                                        Υγρό ρόζ, γαλάζιου χρώματος .
                                                                                    

                                                     
Τιμή pH   προϊόντος                         pΗ αδιάλυτου προϊόντος  στους 20οC   :     5.5
Πυκνότητα                                        πυκνότητα προϊόντος  [g/ml;20 ºC]       :    1.025

                                      

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : ακίνδυνο
-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : 
Nα αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον    
για 15 λεπτά και ζητήστε αμέσως τη συμβουλή οφθαλμιάτρου.
-Σε περίπτωση κατάποσης : Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο  
 Δηλητηριάσεων :  210 7793777.
Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας με άφθονο νερό.

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
Αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών. Σταθερό για ένα έτος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν σύμφωνα με την ΚΥΑ 265/2002 δεν ταξινομείται .

Φράσεις προφύλαξης :         S2:Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
                                             S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με 
                                                     άφθονο νερό ζητήστε τη συμβουλή  οφθαλμιάτρου.
                                             S46:Σε περίπτωση κατάποσης  ζητήστε αμέσως ιατρική
                                                     συμβουλή και επιδείξτε του την φιάλη ή την ετικέτα του 
                                                    προϊόντος.
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