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CURĂȚAREA PIELII în timpul lucrului și după 1/3

■ spălarea transparentă a pielii

■ fără coloranți

■ fără săpun și alcaline

■ valoare neutră a PH-ului pielii

■ fără parfum și miros

■ confrom HACCP

■ Eticheta de mediu BLUE ANGEL și
eticheta ecologică Ecolabel a UE pentru
sticlele Neptune de 1000 ml și pentru
sticlele pliabile de 2000 ml

ECOSAN®
Curățarea neutră Syndet,
potrivit și pentru industria alimentară
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ECOSAN®
Curățare neutră Syndet, potrivită și pentru industria alimentară.

■ spălarea transparentă a pielii

■ fără coloranți

■ fără săpun și alcaline

■ valoare neutră a PH-ului pielii

■ fără parfum și miros

■ conform HACCP

■ Eticheta de mediu BLUE ANGEL și
eticheta ecologică Ecolabel a UE pentru
sticlele Neptune de 1000 ml și pentru
sticlele pliabile de 2000 ml.

PROPRIETĂȚI PRODUS / ZONĂ DE APLICARE:
ECOSAN® este un detergent sintetic neutru de curățare care nu conține
parfum, arome și coloranți. Datorită conformității cu HACCP este adecvat
pentru industria alimentară. ECOSAN® este un detergent sintetic fără
săpun și alcaline pentru curățarea delicată a pielii în cazul înlăturării
murdăriei superficiale.
Asemenea pielii umane, produsul are o valoare a PH-ului ușor acidă.
Agenții tensioactivi de înaltă calitate din ECOSAN® au o compatibilitate
excelentă cu pielea. ECOSAN® în sticlele Neptune de 1000 ml și cele
pliabile de 2000 ml au primit eticheta de mediu BLUE ANGEL precum și
eticheta ecologică Ecolabel a UE.

APLICARE:
Aplicați uniform ECOSAN® pe pielea umezită. Pentru murdăria normală, o
cantitate mică este suficientă.Clătiți cu multă apă și uscați bine mâinile.
Trebuie folosită o cantitate proporțională mai mare pentru a curăța întregul
corp.

Vă rugăm aruncați o privire la videoclipul:
“Aplicarea produselor de curățare a pielii”:
https://www.youtube.com/watch?v=26t0umkdoFI&t=3s

DESCRIEREA PRODUSULUI:
Spălare transparentă pentru piele,fără coloranți, fără săpun și alcaline,
valoarea PH-ului pielii neutră, fără parfum și fără miros.

FIȘA DE EVALUARE A PRODUSULUI:
O fișă de evaluare a produsului poate fi descărcată de pe:
https://www.physioderm.com/en/downloads/test-sheets sau este
disponibilă la cerere.

COMPATIBILITATE DERMATOLOGICĂ:
Compatibilitatea dermatologică ECOSAN® a fost atent testată și
demonstrată. Este disponibil un certificat tipărit.

CALITATEA PRODUSULUI:
Produsul este fabricat conform cerințelor BUNELOR PRACTICI DE
FABRICAȚIE. Numărul de bacterii este testat microbiologic în mod regulat și
este sub 100 de bacterii pe gram.

PRIMUL AJUTOR:
Dacă ECOSAN® intră accidental în ochi, clătiți imediat cu multă apă călduță.
Dacă o senzație de arsură persistă, consultați un oftalmolog ca măsură de
precauție.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE:
ECOSAN® va ține cel puțin 30 de luni (de la data fabricației) dacă este păstrat
nedeschis la temperatura camerei în ambalajul original. Perioada de după
deschidere (PDD) este indicată pe fiecare tub/sticlă.

https://www.youtube.com/watch?v=26t0umkdoFI&t=3s
https://www.physioderm.com/en/downloads/test-sheets


CURĂȚAREA PIELII în timpul lucrului și după 3/3

ECOSAN®
Curățare neutră Syndet, potrivită și pentru industria alimentară.

DATE DE COMANDĂ:

Tub 200 ml
BSW Nr. 13897024
Tub 12 x 200 ml = 1 PU1)

Sticla tare 500 ml:
BSW Nr. 13897015
Sticla tare12 x 500 ml = 1 PU1)

SISTEM DISPERSIE adecvat:

Sticlă cu pompă de dispersie 500 ml :
BSW Nr. 13981001
1 pompă = 1 PU1)

Sticla Neptune 1000 ml:
BSW Nr. 13897004
Sticla Neptune 6 x 1000 ml = 1 PU1)

Sticla tare 1000 ml:
BSW Nr. 13897005
Sticla tare10 x 1000 ml = 1 PU1)

Sticla pliabilă 2000 ml:
BSW No. 13897003
Sticla pliabilă 6 x 2000 ml = 1 PU1)

Canistră 5 L :
BSW No. 13897022
Canistră 1 x 5 = 1 PU1)

1) PU = unitate de ambalare

REGLEMENTĂRI STATUTARE:
ECOSAN® este supus Directivei CE privind produsele cosmetice, dar nu Legii
germane privind substanțele chimice sau Ordinului privind substanțele
periculoase.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR:
Toate tuburile și sticlele sunt fabricate din polietilenă și după ce au fost
complet golite, pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri de polietilenă.
Ambalajul este etichetat corespunzător. Mai mult, ECOSAN® în slticlele
Neptune de 1000 ml și sticlele pliabile de 2000 ml au primit eticheta de
mediu BLUE ANGELprecum și eticheta UE Ecolabel.
Blue Angel: www.blauer-engel.de/uz203, EU Ecolabel: DE/030/046.

COMPOZIȚIA CONFORM INCI*:
APA, SULFAT DE SODIU LAURETH, CLORURĂ DE SODIU, COCAMIDO-
PROPIL BETAINĂ, GLICERIL OLEAT, COCO-GLUCOZIDĂ, BENZOAT DE
SODIU, ACID CITRIC.

* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients - Nomenclatorul Internațional
de Ingrediente Cosmetice)

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Str. 26
53881 Euskirchen
Germania

Tel.: +49 (0) 2251 77617-30
Fax: +49 (0) 2251 77617-44
Internet: www.physioderm.com
E-Mail: info@physioderm.de

Informațiile și recomandările noastre corespund experienței noastre actuale. Ele nu sunt
obligatorii și nici nu implică nicio garanție și nici nu stabilesc o relație contractuală. Ne rezervăm
dreptul la modificări în conformitate cu progresul tehnologic și dezvoltarea ulterioară a
produselor noastre. Solicităm clienților noștri să efectueze propriile teste asupra produselor
noastre pentru a fi adecvate scopului.
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