Προσωπική Περιποίηση

Forever Hand Sanitizer
Στην προσπάθειά σας να κρατήσετε τον
εαυτό σας και τα μέλη της οικογένειάς σας
υγιή, κάποιοι από τους μεγαλύτερους
εχθρούς σας είναι αυτοί που δεν μπορείτε
να δείτε. Το να είστε μια δραστήρια
οικογένεια, σας κάνει να έρχεστε σε επαφή
με πολλά μικρόβια.
Το Forever Hand Sanitizer με Αλόη και
Μέλι είναι σχεδιασμένο για να σκοτώνει
το 99,99% των μικροβίων. Η
καταπραϋντική δύναμη της Αλόης και η
ενυδατική δύναμη του μελιού μαλακώνουν
και ενυδατώνουν καθώς καθαρίζουν την
επιδερμίδα, αφήνοντας ένα ευχάριστο
άρωμα λεμονιού και λεβάντας. Η
συσκευασία των 2-oz κάνει το μέγεθός του
ιδανικό για να το έχουμε μαζί μας
οπουδήποτε, κάθε στιγμή!
Ας το αντιμετωπίσουμε – εάν είστε μια
δραστήρια οικογένεια, δεν μπορείτε να
αποφύγετε τα μικρόβια. Μπορείτε όμως να
τα ξεφορτωθείτε γρήγορα. Forever Hand
Sanitizer – μεγάλη ασφάλεια σε ένα μικρό
μπουκαλάκι.

TM

με Αλόη & Μέλι

ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη)

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Water (Aqua), Aloe Barbadensis Gel
(Stabilized Aloe Vera Gel), Honey,
Isopropyl Alcohol, Fragrance (Parfum),
Glycerin, Tetrahydroxypropyl
Ethylenediamine, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl
Acetate, Isopropyl Myristate.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε στα χέρια σας το προϊόν μέχρι
να υγρανθούν και στη συνέχεια τρίψτε τα
μεταξύ τους μέχρι να στεγνώσουν. Παιδιά
κάτω των 6 ετών θα πρέπει να είναι υπό
την επίβλεψη ενηλίκων όταν
χρησιμοποιούν το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόνο για εξωτερική χρήση. Εύφλεκτο.
Κρατήστε το μακριά από φωτιά ή φλόγα.
Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποφύγετε
την επαφή με την περιοχή των ματιών. Αν
έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με
άφθονο νερό. Αποφύγετε την επαφή με
τραυματισμένο δέρμα: σταματήστε τη
χρήση και συμβουλευθείτε γιατρό σε
περίπτωση ερεθισμού ή αν ο ερεθισμός
αναπτύσσεται και επιμένει. Κρατήστε το
μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση
κατάποσης, ζητήστε ιατρική βοήθεια ή
τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Έκδοση 7

• Σκοτώνει το 99,99% των μικροβίων
• Με ευχάριστο άρωμα λεμονιού και
λεβάντας
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