Teknisk datablad

HERWE MIELOSAN
Højkvalitets hudplejecreme til meget tør og stresset hud

Beskrivelse:

HERWE MIELOSAN er en hudplejecreme af meget høj kvalitet som er behageligt
parfumeret. Indeholder honning, urea, glycerin og allantoin. Fri for silikone.

Indhold (INCI):

AQUA, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, MEL, GLYCERYL STEARATE,
NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, DECYL OLEATE, CETEARETH-12, UREA,
SODIUM CETEARYL SULFATE, GLYCERYL CAPRYLATE, ALLANTOIN, SODIUM
DEHYDROACETATE, PARFUM, CITRIC ACID.

Egenskaber:

HERWE MIELOSAN plejer hænder og ansigt og beskytter huden mod udtørring. Honning,
urea og glycerin fremmer hudens naturlige fugtighedsbevarelse. De
regenereringsfremmende egenskaber af urea, allantoin og honningens indholdsstoffer
samt værdifulde voks- og oliekomponenter sikrer fremragende pleje. HERWE MIELOSAN
er særlig drøj i anvendelse på grund af dets særdeles rige og koncentrerede formulering
med ca. 50% faststofindhold.

Anvendelsesområder:

HERWE MIELOSAN blev udviklet til pleje af meget stresset hud opstået af
arbejdsopgaver og miljøet. Hovedanvendelsen er hudpleje efter arbejde og i pauser, også
mod tør og sprækket hud som følge af arbejdsopgaver der tørrer huden meget ud.
HERWE MIELOSAN er ideel til hånd- og ansigtspleje, selv når den anvendes kontinuerligt.

Brugsanvisning:

HERWE MIELOSAN smøres grundigt på ren og tør hud - især i pauser og efter arbejde.
Det er vigtigt at smøre produktet grundigt ind mellem fingrene og omkring neglene.

Lovmæssige bestemmelser:

HERWE MIELOSAN er et kosmetikprodukt, der lever op til kravene i den gældende EU
kosmetik forordning. Mærkning omkring farlige stoffer bortfalder.

Opbevaring og holdbarhed:

HERWE MIELOSAN har en holdbarhed på 30 måneder (fra produktionsdatoen) ved
opbevaring ved stuetemperatur i lukket emballage. Holdbarhedsdatoen findes på
emballagen.

Emballagestørrelser:

100ml flasker, 1000ml flaske til dispenser (HERWEMAT HERO, HERWEMAT UNI)

Bortskaffelse:

Emballage og tuber/flasker/dispenserflasker kan sendes til genanvendelse.

Oplysninger og anbefalinger i denne produktinformation er udtryk for vores nuværende erfaring, og disse fritager ikke brugeren for at kontrollere, at varen er egnet til det
pågældende anvendelsesformål. Producenten fralægger sig ethvert ansvar ud fra denne produktinformation.
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