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N CODE 6011 EAN 8050999570055
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20.29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,683 Oz. 24,10
Box x Pit 140
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DESCRIERE Cremă de corp. Cu ingrediente de origine vegetală și acțiune hidratantă și nutritivă. Produs 
potrivit pentru toate tipurile de piele și formulat pentru a reduce la minim riscul de alergii.

CARACTERISTICI Cu unt de shea, ulei din nuci de macadamia, Vitamina E și ceramide. Fără alergeni*.
(*Pentru o protecție sporită a pielii, parfumul nu conține alergeni în conformitate cu Reg. 
1223/2009).

MOD DE UTILIZARE ȘI 
DOZARE

Aplicați cantitatea necesară pe zonele afectate și distribuiți în mod uniform cu mișcări 
circulare până la absorbția completă.

SPECIFICAȚII Aspect: Emulsie fluidă
pH: 5,0 – 6,0
Greutate specifică [g/ml]: 0.99 +/- 0.02

Datele de mai sus reprezintă valori tipice de producție și nu reprezintă specificații

INFORMAȚII SUPLIMENTARE Testat dermatologic

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

#

MĂSURI DE PRECAUȚIE 
PRIVIND UTILIZAREA ȘI 
DEPOZITAREA

A se păstra la loc uscat și bine aerisit (la temperatura camerei). A nu se depozita și a nu se 
utiliza produsul în apropierea flăcărilor libere, a surselor de căldură sau a echipamentelor 
electrice sau expus la lumina directă a soarelui. A nu se depozita produsul la o temperatură 
mai mică de 5°. Închideți bine recipientul după utilizare.

CERTIFICĂRI / 
CONFORMITATE

Produsul este în conformitate cu Regulamentul privind produsele cosmetice:
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 cu modificările ulterioare. 

COMPOZIȚIE CHIMICĂ Pentru mai multe informații privind ingredientele produsului consultați fișa informativă a 
produsului cosmetic


