Uniwersalny żel myjący, do delikatnego mycia ciała

Opis produktu
CIMOLIN, - łagodny żel do mycia rąk, jest szczególnie przyjazny
i przyjemny dla skóry. CIMOLIN jest ekonomiczny w użyciu i ma przyjemny zapach. Dzięki
neutralnemu dla skóry odczynowi pH i kremowej piance, CIMOLIN dokładnie i delikatnie
oczyszcza skórę. CIMOLIN nie zawiera alkaliów i mydła, zawiera natomiast substancje
natłuszczające
Obszary stosowania
Żel do mycia CIMOLIN stosuje się do lekkich i średnich zabrudzeń i jest idealny do
użytku w administracji i biurach. CIMOLIN jest bardzo przyjazny dla skóry, w tym
szczególnie dla skóry zniszczonej.
Informacje techniczne
Karton 10 butelek á 500 ml
Karton 10 butelek V10 á 500 ml
Karton 12 butelek euro á 1000 ml
Karton 6 butelek V10 á 1000 ml
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Wyposażenie
Eurodozownik ścienny DR.SCHNELL
do butelek CIMOLIN o poj. 500 ml
nr art. 80058
Dozownik (pompka ręczna)
do butelek CIMOLIN o poj. 500 ml
nr art. 94787
Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10
do butelek CIMOLIN o poj. 1000 ml
nr art. 80044

Właściwości produktu
• Łagodnie myje
• Testowany dermatologicznie
• Odczyn pH neutralny dla skóry
• Nie zawiera mydła i alkaliów
• Nie zawiera parabenu
• Świeży zapach
• Wysoki poziom akceptacji u użytkowników
• Pomaga zregenerować skórę i zawiera substancje natłuszczające
• Praktyczna butelka o poj. 500 ml, z zamknięciem z klapką, jako opakowanie
jednorazowe, może być stosowana w eurodozowniku o pojemności 500 ml, z pompką
ręczną
• Ekologiczna butelka o poj. 1000 ml, z dozownikiem, zapewnia ekonomiczne 		
użytkowanie w profesjonalnych zastosowaniach do mycia skóry
• Higieniczne, łatwe i wolne od szkodliwych zarodników dozowanie za pomocą
Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10 o poj. 1000 ml
Dane produktu
• Wygląd: jasnoniebiesko-turkusowy kolor, lepka ciecz
• Odczyn pH neutralny dla skóry: 5,5
Zalecenia dotyczące stosowania
CIMOLIN (ok. 2 ml) nanieść z niewielką ilością wody na zabrudzone obszary skóry.
Myć dalej wodą, aż do usunięcia brudu. Następnie dokładnie zmyć dużą ilością wody i
starannie wysuszyć. Po umyciu rąk należy pamiętać o ich nasmarowaniu kremem!
Bezpieczeństwo produktu i wskazówki nt. przechowywania
CIMOLIN okazał się być bardzo dobrze tolerowany przez skórę ludzką zarówno w eksperymentalnych testach kompatybilności, jak i w praktycznym zastosowaniu. Dla CIMOLIN
dostępny jest raport kompatybilności skórnej. CIMOLIN podlega rozporządzeniu UE w
sprawie kosmetyków.
CIMOLIN przechowywany w zamkniętych opakowaniach,w temperaturze pokojowej
zachowuje trwałość przez co najmniej 30 miesięcy. Po otwarciu CIMOLIN zachowuje
trwałość jeszcze przez 12miesięcy.

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych
przez użytkowników. PL 0419
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