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Limus Aktiv Plus Nr 7 ; Handrengöring för extra svår smuts
En vit lättflytande effektiv handrengöring fri från parfym och fri från silikon. Allergi- och hudvänligare.
Innehåller runda vaxkulor ASP (Active Soft Pearls) som rengöringsförstärkning. Innehåller ej plastpigment (nanoplaster).

Limus Aktiv Plus löser olja, sot, metallsmuts, grafit, kimrök, vattenbaserade härdade färgrester samt annan svår nedsmutsning.
Limus Aktiv Plus är en handrengöring med lätt surt pH-värde för att skapa en effektivare rengöring.
Limus Aktiv Plus är fri från parfym och fri från lösningsmedel vilket gör den allergivänligare och hudskonsam.
Limus Aktiv Plus innehåller små runda vaxkulor (ASP=Active Soft Pearls) som ”slipmedel” för att förstärka rengöringseffekten
och dessutom binder dessa vaxkulor smutsen till sig. Dessa runda vaxkulor har heller inga vassa kanter och skadar inte huden.
Limus Aktiv Plus återfettar huden effektivt och huden känns mycket mjuk och smidig efter tvätt.
Limus Aktiv Plus orsakar normalt sett inte torr hud och orsakar normalt sett inte hudsprickor även om du tvättar dig ofta.
Limus Aktiv Plus är dermatologiskt testad och tillverkad enligt GMP (General Manufacturing Practice).
Limus Aktiv Plus är behaglig att tvätta sig med och har en lätt löddrande effekt. Mycket lämplig för dig som måste tvätta dig ofta.
Limus Aktiv Plus har en låg specifik vikt som bidrar till att produkten inte förväntas täppa igen avlopp.
Limus Aktiv Plus i 2 Liters vacuumbagar sörjer för en särskilt god steril miljö och låg bakteriell påverkan samt lång lagerhållbarhet.
PRODUKTBAS

Ett komplext Tensidsystem som sörjer för en hudvänlig och skonsam men ändå effektiv rengöring.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara enligt EU-förordning.
INNEHÅLL (INCI**)
Aqua, Hydrogenated Castor Oil, Coco-Glucoside, Brassica Campestris Seed Oil, Glycerin,
Sodium Coco-Sulfate, Glyceryl Oleate, Hydrolyzed Rice Protein, Xanthan Gum, Citric Acid,
Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, CI 77891.
FÄRG
Vit.
VISKOSITET
Lättflytande.
ANVÄNDNING
Gnid in händerna med lite handrengöring och gnugga lätt till smutsen börjat lösas upp. Tillsätt sedan
lite vatten och gnugga tills all smuts har lösts upp. Upprepa vid behov. Skölj därefter av noggrant med
vatten och torka rent.
ÖVRIGT
Limus Aktiv Plus är en kosmetikaprodukt tillverkad enligt the European Cosmetics Regulation.
SDB (säkerhetsdatablad) krävs inte för kosmetikaprodukter.
FÖRVARING
Rumstemperatur. Gärna mörkt, torrt och svalt.
Lagerhållbar ca 18/30 månader. (Öppnad/oöppnad förpackning).
OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är inte detsamma som sista förbrukningsdag.
Kontakta LIMUS för mer information.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAGAS VID ANVÄNDNINGEN:
Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommit i ögonen, skölj noggrant med vatten.
FÖRPACKNING
500g (ca 500ml) Rund vit LDPE-flaska med Flip-Top-kapsyl. Även för pump. 12x500g/fp.
2 Lit. 4-kantig vacuumbag, s.k. Collapsible bottle för väggdispenser. 6x2 Lit./fp.
Pumpar och väggdispenser köpes separat.

** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

Kontakta LIMUS för utförligare information.
All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning,
testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje
användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett för köparen vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten.
Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller
överlåtas till ägaren.
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