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DETTOL Antybakteryjny żel do rąk 50 ml
 

Cena: 4,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDettol żel antybakteryjny do rąkzabija 99,9% bakterii i wirusówdziała bez użycia wodyniewielka buteleczka zmieści się do
kieszenipojemność 50 mlŻel antybakteryjny Dettol pomaga chronić przed bakteriami i wirusami. Wystarczy, żewetrzesz go w dłonie. Nie
musisz używać dodatkowo wody - nieklejąca się formułasprawia, że to doskonałe rozwiązanie higieniczne dla osób potrzebujących
ochrony -bez względu na to, gdzie jesteś.Dettol żel antybakteryjny, to sprawdzona ochrona przed bakteriami i wirusami:W drodzeW
domuW biurzeŻel antybakteryjny Dettol to sposób na natychmiastową dezynfekcję dłoni:Nie wymaga mydła ani wody - nałóż kilka kropel
żelu na dłonie i delikatnie gorozprowadź, by uzyskać zamierzony efekt.Nie klei się i nie wymaga spłukiwania - delikatna formuła żelu
antybakteryjnegoDettol sprawia, że po użyciu nie pozostaia on nieprzyjemnego uczucia lepkich dłoni.Testowany dermatologicznie -
produkt przeszedł skrupultne testy dermatologiczne,które umożliwiły stworzenie delikatnej, a jednocześnie skutecznej formuły.Niewielka
i poręczna buteleczka żelu antybakteryjnego Dettolz łatwością zmieści się w torebce czy kieszeni.Sposób użyciaStosuj wyłącznie
produkt nierozcieńczony. Wyciśnij porcję antybakteryjnego żelu Dettol wielkości kciuka (około 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w
ręce przez 60 sekund do czasu, aż ręce staną się suche. Nie ma potrzeby użycia wody.WażneKLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub
MIESZANINY Rodzaj produktuMieszanina.Klasyfikacja produktuzgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 CLP/GHSProdukt zaklasyfikowany
jako stwarzający zagrożenia:fizyczneAerosol 1, H222Skrajnie łatwopalny aerozol.dla zdrowiaH229Eye Irrit. 2, H319Pojemnik pod
ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.Działa drażniąco na oczy.Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H) :H222 Skrajnie łatwopalny
aerozol.H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy.Zwroty wskazujące środki
ostrożności (P) :Ogólne P102,P101 Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik
lub etykietę."PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM
NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.”SkładnikiSubstancja czynna: Etanol 63g/100
gProducentPolski producent dermokosmetyków81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98(058) 732 85 71KARTA CHARAKTERYSTYKI W
ZAKŁADCE "PLIKI"
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