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LASTNOSTI
Pulitol krema za roke je namenjena za nego kože rok, posebej je priporočljiva
pri pogostem umivanju rok. Kožo ščiti pred različnimi škodljivimi vplivi kot so
umazanija, veter, mraz, sonce in vzdržuje normalno vlažnost kože.
• zaščitna krema za roke
• za negovano kožo rok
• z arašidovim oljem
• se popolnoma vpije, tako da kožo ne ostane mastna
• dermatološko dokazano koži prijazen izdelek
UPORABA
Pulitol kremo za roke nanesemo v tanki plasti na umite roke in jo počasi
vtiramo v kožo. Krema se popolnoma vpije v kožo, ne ostane mastna, le
prijetno voljna, mehka in elastična.
Uporabimo jo že pred delom, saj tako umazanija ne more prodreti globoko v
pore in jo z umivanjem lažje odstranimo ter po vsakem umivanju rok.
Za temeljito umite roke predhodno uporabite Pulitol Pasto za roke ali Pulito gel
za roke.
KEMIČNE IN FIZIKALNE
LASTNOSTI
videz: homogena krema
barva: bela
vonj: značilen
SESTAVINE
Aqua, Petrolatum, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20, PEG-75,
Triethanolamine,
Phenoxyethanol,
Cyclomethicone,
Carbomer,
Methylparaben, Arachis Hypogaea Oil, Parfum, Tetrasodium EDTA, Citronellol
OPOZORILA
Samo za zunanjo uporabo. Hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik z očmi.
Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite z vodo.
SHRANJEVANJE IN ROK
UPORABE
Pulitol kremo za roke shranjujemo pri temperaturi do 25 °C. Rok uporabe
izdelka je 12 mesecev po odprtju.

Informacije v tem tehničnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta uporablja v kombinaciji z drugimi
materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Uporabnikova odgovornost je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih
okoliščinah rabe izdelka. Podatki v tehničnem listu niso izkaz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.
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