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Regeneráló kézkrém.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Final Care Olive FCO Flakon 50 ml 1 35500

Tulajdonságok: Előnyök:
• Tartalmaz olívaolajat és pantenolt
• Nem tartalmaz allergéneket 
• Intenzív ápolást és hidratálást biztosít
• Gyorsan felszívódik 
• Nem hagy zsíros felületet.
• Nyugtatja a bőrt

• Alkalmas mindennapi használatra 
• Gyorsan ápolja a repedt és száraz bőrt
• Használható mind a kézen, mind  

a lábon 
• Praktikus csomagolás 50 ml-es flakon 

adagolópumpával
• Alkalmas minden bőrtípusra

Alkalmazás:

A Final Care Olive olívaolaj, pantenol és más regeneráló és lágyító anyagok felhasználásával készült 
krém. Mindennapi használatra alkalmas a munkavégzés közben és a munka után az átlagosan igény-
be vett bőrre egy műhelyben vagy irodában. Nagyon gyorsan felszívódik, és nem hagy zsíros felületet.

A használatát jóváhagyta: Prágai Állami Egészségügyi Intézet, Cseh Köztársaság

Final Care Olive
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

A krém alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy a bőr tiszta és száraz. Az adagolópumpa se-
gítségével tegyen egy kis mennyiséget a tenyérbe, és alaposan törölje le mindkét kezét. A krém 
a mindennapi használatra lett kifejlesztve, és a nap folyamán ismételten használható, nagyon száraz 
és repedezett bőrre.

Műszaki adatok:

Megjelenés: fehér emulzió
Aroma: kellemesen illatos
pH: 5.5 (semleges)
Sűrűség 20 °C-on: 1.0 g/cm3

Térfogat: 50 ml

Összetétel:

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.

Tárolás:

Tárolja sötétben 5–30 °C-on.


