Universele wasgel voor milde reiniging van de huid

Toepassingsbereik
CIMOLIN, een gel voor handenwassen met milde reinigende werking is bijzonder huidvriendelijk
en aangenaam. CIMOLIN is zuinig in gebruik en heeft een aangename geur. Met een huidneutrale pH-waarde en crème-achtig schuim reinigt CIMOLIN de huid grondig en mild. CIMOLIN
is alkali- en zeepvrij en bevat hydraterende stoffen.
Gebruiksaanwijzing
CIMOLIN wasgel wordt gebruikt bij lichte tot middelzware verontreinigingen en is
ideaal voor bureau en kantoor. CIMOLIN is bijzonder huidvriendelijk en is ideaal voor
de gestresste huid.
Overige informatie
Doos met 10 flacons à 500 ml
Doos met 10 V10-flacons à 500 ml
Doos met 6 euroflacons à 1.000 ml
Doos met 12 V10-flacons à 1.000 ml
Accessoires
DR.SCHNELL euro-wanddispenser
voor 500 ml CIMOLIN-flacon
Dispenser (handmatige doseerpomp)
voor 500 ml CIMOLIN-flacon
DR.SCHNELL V10-wanddispenser
voor 1.000 ml CIMOLIN-flacon
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Producteigenschappen
• Milde reinigingskracht
• Dermatologisch getest
• pH huidneutraal
• Zeep- en alkalivrij
• Bevat geen parabeen
• Frisse geur
• Hoge acceptatie door de consument
• Helpt de regeneratie van de huid en bevat hydraterende stoffen
•	Handige 500 ml flacon met klepschuif, als enkele flacon,
voor gebruik in een 500 ml Euro-wanddispenser of handmatige doseerpomp
•	Ecologische 1.000 ml dispenser flacon voor efficiëntie bij de
professionele reiniging van de huid
•	Hygiënische, eenvoudige en aseptische dosering via de
1.000 ml DR.SCHNELL V10-wanddispenser
Productgegevens
• Uiterlijk: lichtblauw en turquoise, stroperige vloeistof
• pH huidneutraal 5,5
Aanbevolen toepassing
Een beetje CIMOLIN (ongeveer 2 ml) op de vervuilde delen van de huid wrijven met een beetje
water. Met water naspoelen totdat het vuil is opgelost. Spoel vervolgens grondig met water af en
zorgvuldig afdrogen. Na het wassen van de handen handcrème niet vergeten!
Veiligheid van het product en opslag
CIMOLIN heeft compatibiliteit bewezen in experimentele huidtests en is in de praktijk
goed verdraaglijk. Er is voor CIMOLIN een huidvriendelijkheid-certificaat uitgegeven.
CIMOLIN is onderworpen aan de EU-richtlijnen voor cosmetica.
CIMOLIN in gesloten verpakking bij kamertemperatuur gedurende ten minste
30 maanden houdbaar.
Na het openen is CIMOLIN nog 12 maanden houdbaar.
Huidbeschermingsmiddel maakt deel uit van de persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU).

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens
onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet
bindend. NL 0818
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