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Varenummer 6764

Hårshampoo med parfume, ABENA, 5000
ml, med parfume
Mild
Efterlader håret rent og blødt
Til alle hårtyper
Plejende

Produktbeskrivelse

ABENAs Hårshampoo er en mild plejende shampoo til alle hårtyper.
Efterlader håret rent og blødt og er nem at skylle ud, så der ikke er sæberester, der kan irritere hovedbunden. Drøj i brug og har en langtidseffekt.
Produktet er certificeret af en tredje part og er sikkert at bruge for hele familien.
Hårshampooen er uden farvestoffer og fås både med og uden parfume.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
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Specifikationer
Produktbetegnelse

Hårshampoo med parfume

Varemærke

ABENA

Features

Med parfume

pH-værdi

5-6

Materiale

PE

Tekniske ingredienser

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, PEG7 Glyceryl Cocoate, Sucrose Cocoate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Fragrance

Længde/dybde

29 cm

Bredde

19 cm

Højde

12.5 cm

Vægt, brutto

5 kg

Rumindhold, netto

5000 ml

Certifikater

Svanemærket, Vegan Society

Produktregisternummer

1493730

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.

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

Gennemfugt håret. Hæld ca. 5 ml shampoo ud i hånden og fordel shampooen i håndfladerne. Vask håret og skyl grundigt. Ved særlig fedtet/snavses
hår gentages behandlingen

Forpakning
Enhed

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

3 stk

39 cm

20 cm

30.5 cm

5703538230592

pk

1 stk

19 cm

12 cm

29 cm

5703538230585

stk

1 stk

kll

5703538230578

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

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

Produktet indeholder
parfume.

Farvekode til produkter til
vask med vand
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*

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