
                           

PROFUMATOPROFUMATO-FRESCOFRESCO   
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών  (με άρωμα καρύδα ή τριαντάφυλλο)
(ΑΡ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Ο.Φ: 48713/26-9-2003)

Περιγραφή

Το PROFUMATO-FRESCO είναι ένα υγρό κρεμοσάπουνο χεριών, εξαιρετικής καθαριστικής ικανότητας
και με ουδέτερη σύσταση, φιλική για το δέρμα.

Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά 

►Εξαιρετικά αποτελεσματικό
►Ταχεία διάλυση των ρύπων
►Με ουδέτερο pH για την επιδερμίδα.
►Οικονομικό στη χρήση
►Με ευχάριστο άρωμα καρύδας και τριαντάφυλλου

Πλεονεκτήματα
 
► Αποτελεσματικό ακόμη και σε σκληρά νερά
► Ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας 
► ΔΕΝ ερεθίζει το δέρμα

Οδηγίες χρήσης 

∆οσολογία-Εφαρμογή:  Τοποθετήστε μερικές σταγόνες PROFUMATO FRESCO από τη 
σαπουνοθήκη  CDISPENSERS  ή το ειδικό φιαλίδιο σε ήδη υγρά χέρια. Σαπουνίστε επιμελώς 
επιμένοντας ανάμεσα στα δάχτυλα. Στεγνώστε ή σκουπίστε με χαρτί μιας χρήσης.

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση:                                        Υγρό ρόζ ή λευκού χρώματος 
                                                         με άρωμα  τριαντάφυλλο ή καρύδα αντίστοιχα.                    

                                                     
Τιμή pH   προϊόντος                         pΗ αδιάλυτου προϊόντος  στους 20οC   :     5.5

                                       

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

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν σύμφωνα με την ΚΥΑ 265/2002 δεν ταξινομείται 

Φράσεις προφύλαξης:

S2: Μακριά από παιδιά
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο 
ή την ετικέτα

ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 213 Τ.Κ. 136 77 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.:210 2460401, 2460609, 2469347 – FAX: 210 2466100 
                                                                                                                E-mail: info  @  dalcochem  .  gr

mailto:info@dalcochem.gr

