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foamSOAP PREMIUM

foamSOAP PREMIUM

Product description
Luxurious, economical hand soap. In combination with the innovative
Hagleitner foam soap dispensers the soap will be dispensed as a
creamy foam. Especially suitable for sensitive and dry skin due to the antiroughness effect. Gives an extra velvety skin feel and has an excellent
cleaning power. Revitalizing scent of orange blossoms. Dermatologically
tested. Awarded the Austrian Ecolabel and the EU Ecolabel, which is the
official ecolabel oft he European Union. Paraben free.

Описание на продукта
Луксозен, много икономичен сапун за ръце. Иновативният Хаглайтнер
дозатор дозира сапуна във формата на мека, кремообразна пяна.
Благодарение на специалните съставки, пяната има силно
омекотяващ кожата ефект и поради това е изключително подходяща
за суха и чувствителна кожа. Отличава се с това, че придава на
кожата чувство за мекота и изключително ефективно измиване.
Витализиращ аромат на портокалов цвят. Дерматологично
тестван. Отличен с австрийският знак за околна среда, както и с
EU-Ecolabel, официалния знак за околна среда на Европейския съюз.
Без парабени.

Field of application/use
Apply foamSOAP PREMIUM with LUNA schaumSEIFEN Dispenser, XIBU
senseFOAM, XIBU touchFOAM or XIBU inoxFOAM on the skin.

Приложение/области на приложение
Нанесете върху кожата foamSOAP PREMIUM чрез дозатори LUNA
schaumSEIFEN, XIBU senseFOAM или XIBU touchFOAM.

Dosage
For each operation one portion of foamed soap is made.

Дозиране
При всяко задействане се пуска доза сапун на пяна.

Packaging units
6 x 600 ml

Съдържание на опаковката
6 х 600 мл

Art.-No. 4110705403

Арт. № 4110705403

Safety information
Read label and product information before use.

Инструкция за безопастност
Винаги четете информацията за продукта и етикета преди
употреба.

Storage
Keep the vacuumBAG closed. Store at room temperature.

Съхранение
Дръжте вакуумната торбичка затворена. Съхранявайте на стайна
температура.

References
For complete hand care we recommend our handCREAM after washing your
hands.

Референции
За цялостна грижа на ръцете ви препоръчваме след измиване на
ръцете да нанесете крем за ръце.

Outer carton
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