SaniHands
GEL DESINFETANTE PARA AS MÃOS
ÁLCOOL> 70%
SaniHands é um gel desinfetante para as mãos com mais de 70% de teor de etanol
registrado na Alemanha como desinfetante (N-91689). Portanto, remove vírus,
germes e bactérias da epiderme e pode ser usado para a higienização frequente das
mãos, conforme recomendado pela OMS.
Graças ao prático dispensador, distribuí diretamente nas mãos e espalha por toda a
superfície, o SaniHands garante uma higiene profunda, mesmo na ausência de água.
SaniHands é livre de alérgenos e pode ser usado com frequência mesmo na pele mais
delicada. SaniHands não apenas higieniza, mas também refresca e deixa um perfume
agradável. Também pode ser usado após lavar as mãos para garantir um nível de
higiene ainda mais alto. Graças à presença de agentes emolientes, não seca a pele,
mas a hidrata, deixando mãos agradavelmente macias. Ao contrário de muitos géis
desinfetantes, o SaniHands é antiderrapante e agradável ao toque.

Características
- Concentração de etanol acima de 70% conforme recomendação

- Emoliente.

da OMS.

- Não pegajoso, agradável ao toque.

- Gel desinfetante para mãos registrado na Alemanha (N-91689)

- Aroma agradável

- Uso frequente e livre de alérgenos, mesmo nas peles mais delicadas.

- Pronto a usar

- Elimina vírus, germes, bactérias e vírus de alérgenos

Instruções
1. Aplique uma boa quantidade de gel higiênico nas mãos (2-3 doses por aplicação)
2. Esfregue as mãos, espalhando o gel uniformemente por toda a superfície.
3. Deixe suas mãos secarem.

Informações
Produto cosmético para limpeza das mãos.
Mantenha longe das crianças.
Apenas para uso externo.
Inflamável.
Use apenas nas mãos.
Armazene e mantenha longe do calor e das chamas.
Ingredientes: alcohol denat, aqua, acrylates copolymer, glycerin,
propylene glycol, parfum, aminomethyl propanol.
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