
Szennyeződés mértékével arányosan kell a szert használni. Amennyiben a 
tisztítandó felület nagymértékben szennyeződött a tisztítási folyamat meg-
ismételendő.

A folyékony krémszappan gyengéden tisztítja kezét és megóvja bőrét a ki-
száradástól. Termékünk ECOCERT minősítésű alapanyagokból készült.

Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 5-15%: anionos felületaktív 
anyag, 5%-nál kevesebb: amfoter felületaktív anyag, nemionos felületak-
tív anyag. Illatanyagot és tartósítószert (phenoxyethanol) tartalmaz. Szí-
nezőanyagot nem tartalmaz!

Tárolás: eredeti csomagolásban, száraz helyen, szélsőséges hőmérsékle-
ti viszonyokat kerülve. Bőrrel való érintkezés után mossuk le bő vízzel. Ha 
szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és kérjünk orvosi tanácsot. 
Lenyelése esetén itassunk 1-2 pohár tejet (vizet) és gondoskodjunk friss 
levegőről. Nagy mennyiség lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordul-
ni és a flakont vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

A 2017-es Európai Unió által kiadott CLP rendelet alapján a kozmetikai termékeknek nem szükséges gyártói biztonsági adatlapot készíteni. 
A termékek a TID rendszerbe kerülnek regisztrálásra.
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FOLYÉKONY SZAPPAN

Célunk, hogy termékeinket az első osztályú minőség és az igényes innovatív 
megjelenés mellett a kiemelkedően kedvező ár jellemezze és ezen keresztül 
minél több háztartás és vállalkozás számára tegyük elérhetővé környezetba-
rát tisztítószer termék családunkat. 

Budapesti központunkból saját értékesítői és logisztikai hálózattal 3000 part-
nert szolgálunk ki országosan, havi szinten. Öt vidéki telephelyünknek köszön-
hetően teljes országos lefedetséget és ezen keresztül naprakész szolgáltatást 
tudunk nyújtani partnereinknek. Saját gyártású termékeink mellett cégünk egy 
teljes körű, 2000 termékre kiterjedő higéniai portfólióval rendelkezik, melyet 
ingyenes kiszállítással biztosítunk ügyfeleinknek Budapest teljes területén.   

Közel 100 termékből álló teljes körű professzionális-ipari és háztartási ter-
mékcsaládunk gyártását legkorszerűbb környezetkímélő üzemünkben végez-
zük napenergia felhasználásával. Cégünk saját kutatás-fejlesztési program-
jának köszönhetően vegyészeink által előállított receptúráink megfelelnek az 
Európai Unió EU Ecolabel tanusító rendszerének. 
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