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Varenummer 6652

Hudplejecreme, ABENA, 100 ml, uden
farve og parfume, 14% fedt
Fugtighedsgivende
Trænger hurtig ind
Plejende ingredienser

Produktbeskrivelse

ABENA Hudplejecreme til normal til tør hud er en let fugtighedsgivende creme velegnet til daglig brug. Cremen er egnet til hænder, krop og ansigt.
Hudplejecremen er hurtigt absorberet og fedter ikke. Indeholder fugtbevarende og plejende ingredienser. Tests viser at ABENA Hudplejecreme er
fugtighedsgivende i op til 8 timer efter påførelse. Cremen indeholder Olus Oil og Shea Butter, som begge er kendt for deres fugtbevarende og plejende egenskaber.
Hudplejecreme uden parfume findes med henholdsvis 14% fedt eller med 15% fedt.
Påfør, brug og doser som angivet. Dette produkt er kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
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Specifikationer
Produktbetegnelse

Hudplejecreme

Varemærke

ABENA

Features

Uden farve og parfume, 14% fedt

pH-værdi

5-6

Materiale

PE

Tekniske ingredienser

Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol,
Cetyl Palmitate, Olus Oil, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Phenoxyethanol, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Lactic Acid, Sodium Hydroxide

Længde/dybde

3 cm

Bredde

5 cm

Højde

14 cm

Vægt, brutto

0.112 kg

Rumindhold, netto

100 ml

Certifikater

Asthma Allergy Nordic, Svanemærket, Vegan Society

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene.

Holdbarhed

36 måneder

Holdbarhed, åbnet

12 måneder

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.
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Brugsanvisning

Passende mængde creme masseres ind i huden til det er absorberet.

Forpakning
Enhed

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

6 stk

13.5 cm

8 cm

15.5 cm

5703538226113

stk

1 stk

5703538226090

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.

Asthma Allergy Nordic er et bevis på, at produktet er anbefalet af eksperter fra Asthma-Allergy Nordic. Produkter med dette
mærke indeholder ikke parfume, og de udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi.

Produkter med Vegan Society-certifikatet indeholder ikke animalske stoffer og er ikke testet på dyr.

Symbolet Dermatologisk
testet garanterer, at
produkterne er blevet testet
for potentielle hudirriterende
stoffer af et uafhængigt
tredjepartslaboratorie.

Produktet indeholder ikke
farve.

Produktet er testet for
ingredienser der potentielt
kan give hud irritation på folk
med sensitiv hud. Tests er
foretaget af dermatologer på
et tredje-parts laboratorium.
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*

Produktet indeholder ikke
parfume.
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