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Final Care Olive
Regenerační krém na ruce.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Final Care Olive FCO Dóza 50 ml 1 35500

Vlastnosti: Výhody:
• Obsahuje olivový olej a panthenol
• Neobsahuje alergeny
• Poskytuje intenzivní péči a hydrataci
• Rychle se vstřebává
• Nezanechává mastný film
• Zjemňuje pokožku

• Vhodný pro každodenní použití
• Rychlé ošetření rozpraskané a vysušené 

pokožky
• Vhodné použití jak na ruce tak na 

chodidla
• Praktické balení 50 ml dóza s dávkovací 

pumpičkou
• Vhodný pro všechny typy pokožky

Aplikace:

Final Care Olive je krém s olivovým olejem, panthenolem a dalšími regeneračními a zjemňujícími 
látkami. Je určen k dennímu použití během a po práci v oblastech pracovní činnosti tam, kde dochází 
k běžnému zatížení pokožky, na dílnách stejně jako v kancelářích. Velmi rychle se vstřebává a neza-
nechává mastný film.

Použití je schváleno: Státním zdravotním ústavem v Praze, Česká Republika
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

Ujistěte se, že před aplikací krému je pokožka čistá a suchá. Dávkovací pumpičkou naneste malé 
množství do dlaně a důkladně protřete obě ruce. Krém je vyvinut pro každodenní potřebu a lze jej 
v případě velmi suché a popraskané pokožky používat opakovaně celý den.

Technické údaje:

Vzhled: bílá emulze
Aroma: příjemně voňavé
pH: 5.5 (neutrální)
Hustota při 20 °C: 1.0 g/cm3

Objem: 50 ml

Složení:

Ingredients /INCI/: Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, 
Panthenol, Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium Lauryl Sulphate, Dimethicone, 
Carbomer, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Parfum.

Skladování:

Uchovávejte v temnu při teplotě 5–30 °C.


