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Varenummer 7004

Hår og bodyshampoo, ABENA, 120 ml, til
vask uden vand, uden farve og parfume
Fjerner ubehagelig lugt
Genopfrisker huden
Lettere arbejdsrutiner

Produktbeskrivelse

ABENA Hair and Body Wash er sæbe men uden behov for brug af vand.
Produktet er mildt og drøjt i brug og med alle de egenskaber man har brug for til personlig hygiejne. Det er et godt produkt at bruge til sengeliggende patienter. Vaskerutiner er nemmere når der ikke er behov for vand for at fjerne rester af produktet samtidig med at sengetøjet ikke bliver vådt
når man udfører sengebad.
Hair and Body Wash fjerner ubehagelig lugt og efterlader huden frisk og ren.
Til daglig brug. Doseres efter behov. Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
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Specifikationer
Produktbetegnelse

Hår og bodyshampoo

Varemærke

ABENA

Features

Til vask uden vand, uden farve og parfume

pH-værdi

5-6

Materiale

PE

Tekniske ingredienser

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidorpropyl Betaine, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid

Længde/dybde

6 cm

Bredde

3.2 cm

Højde

12.7 cm

Vægt, brutto

0.15 kg

Rumindhold, netto

120 ml

Certifikater

Asthma Allergy Nordic, Svanemærket, Vegan Society

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.

Brugsanvisning

Skyl hår og krop, inden der påføres sæbe. Fordel sæben vask og skyl sæben væk med vand. Ved håndvask: skyl sæben af og dup tør. Velegnet doseABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com
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ring: sengevask 5 ml i vaskefad. Hårvask 3-4 ml

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

Enhed

8 stk

16 cm

11 cm

13.5 cm

5703538007705

stk

1 stk

5703538007682

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.

Produktet indeholder ikke
parfume.

Vask uden 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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