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Genopbyggende hudplejecreme, uden parfume.

5090 0050

Anvendelsesområde Velegnet til sundhedssektoren, industrien og fødevareindustrien.
Til pleje af normal og tør hud.

Ved at anvende hudplejecreme, hjælper du din hud med at opretholde den naturlige barrierefunktion,
som beskytter huden mod udtørring samt letter rengøring af huden. Beskytter og styrker hudens
modstandsdygtighed overfor de mange daglige belastninger.

Produktegenskaber Hudplejecreme med genopbyggende og beskyttende effekt. Uden parfume. Indeholder 15% fedt og
fugtgivende ingredienser, der hjælper huden med at genopbygge sin naturlige fugt- og fedtbalance.
Dermatologisk testet. Svanemærket.

Brugsanvisning Anvendes på ren og tør hud. Kan anvendes dagligt, både på hænder og krop. Det er en god idé at
benytte hudplejecreme hver dag efter arbejde og også gerne i løbet af dagen på tidspunkter, hvor
huden har fred til at absorbere og genoprette fugt- og fedtbalancen.

INCI Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Isopropyl
Palmitate, Glycerin, Allantoin, Triolein, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol,
Phenoxyethanol, PEG-75 Stearate, Glyceryl Dioleate, Panthenol, Sodium Benzoate, Ceteth-20, Steareth-
20, Citric Acid, Hydrolyzed Jojoba Esters.

pH produkt 5.5

Opbevaring Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft Uden farve og parfume.

Produktionsland DANMARK

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

Kosmetikprodukt. Produktet hører under kosmetikforordningen (EF) Nr. 1223/2009 og er
sikkerhedsvurderet.

Emballagematerialer Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi
ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.
På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Plum Handy Creme
Hudplejecreme
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Forpakningsstørrelse
/ Varenummer

Salgsenhed Varenummer GTIN GTIN (salgsenhed) Package type

18 x 100 ml 2461 5701684246122 5701684246115 Tube

8 x 700 ml 2470 5701684247020 5701684247013 Bag-in-box

Standard tilbehør 100 ml tube: -

0,7 l Bag-in-box:
4251 MP2000 dispenser Modul 1
4252 MP2000 dispenser Modul 2

Øvrig information Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en
mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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