ՁԵՌՔ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑՋՈՑ N-PLUS TUB

Ձեռք մարքորղ ﬕջող՝ առանց ﬕկրոպլաստիկի՝ նախատեսված ﬕջին և ավելի աղտոտվածության համար. պարունակում է մաշկը
խնամող և սնուցող բնական պեռլիտի
հավելանյութեր: Նախատեսված է 0891901
արտիկուլով դիսպանսեր համակարգի համար

Խնամում է մաշկը

• Մաքրում է և պաշտպանում
• Պրոֆիլակտիկ ազդեցությամբ

նյութերի ﬔծ մասը կանխում է
մաշկի գրգռումը

Արտիկուլ
Փ./հատ

0893 900 001
1/6

Պարունակությունը

4000 մլ

Կոնտեյներ

Դույլ

Հոտը/բույրը

Լիմոնի

Գույնը

Մոխրագույն

Արտադրողակ. (բալային համակարգ)

5-ից 3 բալ

pH արժեքը/պայմանը

4.8 / չբացված

Պիտանելությունը/պայմանը

30 աﬕս / սենյ. ջերմաստ., օրիգինալ տարայի ﬔջ

ՁԵՌՔ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑ N-PLUS TUBE

• pH-չեզոք, չի պարունակում օճառ
• Ստուգված է մաշկաբանների կողﬕց
Չի խցանում հոսարանը
Չի պարունակում ալկալի և սիլիկոն
Կիրառման բնագավառը
Ամբողջովին մաքրում է ձեռքերը
այնպիսի աղտոտվածությունից,
ինչպիսիք են օրինակ յուղը,
ճարպը, գրաֆիտը, ﬔտաղական
փոշին և տաշեղները
Ձեռք մարքորղ ﬕջող՝ առանց ﬕկրոպլաստիկի՝ նախատեսված ﬕջին և ավելի աղտոտվածության համար. պարունակում է մաշկը
խնամող և սնուցող բնական պեռլիտի
հավելանյութեր:

Խնամում է մաշկը

• Մաքրում է և պաշտպանում
• Պրոֆիլակտիկ ազդեցությամբ

նյութերի ﬔծ մասը կանխում է
մաշկի գրգռումը

• pH-չեզոք, չի պարունակում օճառ
• Ստուգված է մաշկաբանների կողﬕց
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Արտիկուլ
Փ./հատ

0893 900 012
1/6

Պարունակությունը

350 մլ

Կոնտեյներ

Պարկուճ

Հոտը/բույրը

Լիմոնի

Գույնը

Մոխրագույն

Արտադրողակ. (բալային համակարգ)

5-ից 3 բալ

pH արժեքը/պայմանը

4.8 / չբացված

Պիտանելությունը/պայմանը

30 աﬕս / սենյ. ջերմաստ., օրիգինալ տարայի ﬔջ

Չի խցանում հոսարանը
Չի պարունակում ալկալի և սիլիկոն
Կիրառման բնագավառը
Ամբողջովին մաքրում է ձեռքերը
այնպիսի աղտոտվածությունից,
ինչպիսիք են օրինակ յուղը, ճարպը,
գրաֆիտը, ﬔտաղական փոշին և
տաշեղները

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիﬓված ﬔր կողﬕց արված թեստերի և ﬔր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործուﬕց առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի
բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ ﬔնք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ﬔր կողﬕց տրամադրված
խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են ﬔր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք ﬔր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ ﬔր կողﬕց արվում են տեխնիկական
փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

