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Identiteit van het product: 

Waslotion voor de handen, licht geparfumeerd. 

3 HOOFDKENMERKEN:  

PRAKTISCH 

DAGELIJKS GEBRUIK 

ECOLABEL 

Branches:   

Alle plekken met veel bezoekers: overheidsgebouwen, hotels, restaurants, enz. 

Voordelen:  

Mengsel van zachte oppervlakteactieve stoffen die een rijk schuim vormen voor 

effectief en snel wassen. Ideaal voor veelvuldig en dagelijks gebruik. Gemakkelijk 

weg te spoelen met water, zonder residuen op de huid of de wasbak. 

Voor een zachte en licht geparfumeerde huid. 

 

Gebruiksaanwijzing:  

Een dosis lotion aanbrengen op vochtige handen, de handen wrijven en afspoelen 

met schoon water. De handen drogen met behulp van een wegwerphanddoek. 

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:  

Vermijd contact met de ogen. 

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen 

Niet inslikken.  
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In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het 

etiket tonen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde antigifcentrum: NL: Nationaal 

Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 030 274 8888 

Opslagomstandigheden:  

OPSLAG: in de oorspronkelijke verpakking, vrij van vorst en overmatige hitte. 

Geurstoffen:  

Cranberry en granaatappel 

Ingrediënten:  

INGREDIËNTEN: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 

COCAMIDOPROPYLBETAINE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM, CI 

42090. 

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID:  

36 maanden 

PERIODE NA OPENING: 

12 maanden 

CPNP-registratienr.: 

1612916 

Overige:  

Kleur: Blauw  

pH = 4,5 +/- 0,5 

Geproduceerd in Frankrijk. 
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Cosmeticaverordening EG 1223/2009 van toepassing. 

Alle stoffen zijn afkomstig uit de EU en maken deel uit van het cosmetische domein. 

Veiligheidsinformatieblad van het product ter beschikking van de voor de 

volksgezondheid bevoegde autoriteiten in ANNONAY (Frankrijk). 

Verpakking in overeenstemming met de regelgeving. 

Product voldoet aan de vereisten van de beschikking van de commissie 

2007/506/EG: 21/06/2007 betreffende zeep, shampoo en conditioner: 
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