
showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

Ideal for baths and showers in hotel rooms and wellness areas.

Нежен душ гел за тяло и коса. Нежните подхранващи съставки

почистват деликатно и внимателно, оставяйки приятно усещане.

Кожата е видимо по гладка и еластична. Приятният аромат на

прясна лимонена трева има витализиращ ефект. Дерматологично

тестван. Сертифицирани с екомаркировката на ЕС, една от най-

известните марки в Европа за околната среда. Без парабени.

Описание на продукта

Идеален за бани и душ кабини в хотелски стаи и СПА зони.

Приложение/области на приложение

Mild shower gel for body and hair wash. Mild care substances clean softly

and careful, leaving a pleasant feeling. The skin is noticeably smooth and

supple. The pleasent scent of fresh lemongrass has a vitalising effect.

Dermatologically tested. Certified with the EU Ecolabel, one of Europe's

most recognised environmental labels. Free from parabens.

Dosage

In combination with the showerMAID dispenser, extremely economical.

Packaging units

Safety information

Art. No. 411070933624 x 215 ml

Always read label and product information before use.

Storage

Keep container closed and store at room temperature.

Outer carton

24

Референции

Серията LUNA 2.0 showerMAID от HAGLEITNER осигурява цялостна

система за грижа за тялото: сапун за ръце, шампоан коса и тяло и

лосион за тяло. Следните продукти са на Ваше разположение:

handSOAP rose, hair&BODY fresh, hair&BODY asia, hair&BODY

lemongrass sensitive и hand&bodyLOTION white pearl

The LUNA 2.0 showerMAID line by HAGLEITNER provides a complete 

bodycare system: hand soap, hair and body shampoo and a body lotion. 

Following products are at your disposal: handSOAP rose, hair&BODY fresh, 

hair&BODY asia, hair&BODY lemongrass sensitive and hand&bodyLOTION 

white pearl.

References

Опаковъчен картон

24

Съхранявайте контейнера затворен. Съхранявайте при стайна

температура.

Съхранение

В комбинация с дозаторът showerMAID е изключително икономичен.

Дозиране

Арт. No. 4110709336

Съдържание на опаковката

Винаги четете етикета и продуктовата информация преди

употреба.

Инструкция за безопастност

24 х 215 мл
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