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Final Care Olive
Regeneračný krém na ruky.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Final Care Olive FCO Nádobka 50 ml 1 35500

Vlastnosti: Výhody:
• Obsahuje olivový olej a panthenol
• Neobsahuje alergény
• Poskytuje intenzívnu starostlivosť  

a hydratáciu
• Rýchlo sa vstrebáva
• Nezanecháva mastný film
• Zjemňuje pokožku

• Vhodný pre každodenné použitie
• Rýchle ošetrenie popraskanej  

a vysušenej pokožky
• Vhodné použitie na ruky a tiež na 

chodidlá
• Praktické balenie 50 ml nádobka  

s dávkovacou pumpičkou
• Vhodný pre všetky typy pokožky

Aplikácia:

Final Care Olive je krém s olivovým olejom, panthenolom a ďalšími regeneračnými a zjemňujúci-
mi látkami. Je určený na denné použitie počas a po práci v oblastiach pracovnej činnosti tam, kde 
dochádza k bežnému zaťaženiu pokožky, na dielňach rovnako ako v kanceláriách. Veľmi rýchlo sa 
vstrebáva a nezanecháva mastný film.

Použitie je schválené: Štátnym zdravotným ústavom v Prahe, Česká Republika
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

Uistite sa, že pred aplikáciou krému je pokožka čistá a suchá. Dávkovacou pumpičkou naneste malé 
množstvo do dlane a dôkladne pretrite obe ruky. Krém je vyvinutý pre každodennú potrebu a možno 
ho v prípade veľmi suchej a popraskanej pokožky používať opakovane celý deň.

Technické údaje:

Vzhľad: biela emulzia
Aróma: prijemne voňavé
pH: 5.5 (neutrálna)
Hustota pri 20 °C: 1.0 g/cm3

Objem: 50 ml

Zloženie:

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.

Skladovanie:

Uchovávajte v tme pri teplote 5–30 °C.


