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naève
85 % alcocreme parfumefri
50 ml med fliptop
Alcocreme - en ekstra plejende håndsprit
Med naève introduceres en ekstra plejende produktserie, herunder vores
unikke alcocreme, der er en kombination af håndsprit og håndcreme med en
spritprocent på hele 85 %. Alcocreme er velegnet til sensitiv hud og til dem,
som ønsker et effektivt desinfektionsprodukt, der samtidig er ekstra
skånsom mod hænderne.
Vi spritter hænderne af mange gange i løbet af en dag, og det er hård kost
for huden, der bliver både irriteret og tør. Løsningen? Alcocreme.
naèves alcocreme er en enhjørning, når det kommer til desinfektionsmidler, da der ikke findes andre som den. Alcocremen indeholder plejende
ingredienser i form af både fugtgivende glycerin samt mandelolie og
sesamolie, som passer på og nærer huden. Cremen er så mild og skånsom,
at du kan afspritte dine hænder lige så ofte, der er behov for det.
naèves 50 ml alcocreme er lille og praktisk, så det er let altid at have en
håndsprit med på farten.

SALGS DATA
Navn: naève 85 % alcocreme
med fliptop, parfumefri

For at sikre den bedste kvalitet og undgå stærke, ubehagelige lugtgener
benytter vi udelukkende kvalitetssprit, som er produceret på vores egen
fabrik i Danmark.

Mængde: 50 ml

naèves produkter er testgodkendt i henhold til EN 1500 og EN 14476 samt
ECHA-95 certificeret, dermatologisk testet og allergicertificeret gennem
AllergyCertified. Produkterne produceres efter forskrifter fra World Health
Organization.

Produktionsland: Danmark

Fokus på miljø og bæredygtighed
Hos naève udvikler vi hele tiden produkter og emballager til at være mere
miljøvenlige. Flasken, der bruges til vores 50 ml, er af PET. Alt PET er
sikkert, stærkt og kan forvandles til enhver form – og bliver endda også til
nye flasker. Det er dermed 100 % genanvendeligt mademballage. Og PET er
allerede genanvendt, så det er bedre for planeten.

Antal pr. EUR-palle: 6048

Varenr.: 7000
EAN-nr.: 5740001670004
Antal pr. kolli: 28
Antal pr. display: 1512
Antal pr. 1/4 palle: --

Pris: 8,27 kr.
Vejl. udsalgspris: 19,95 kr.

Lagerstatus: På lager

Faremærker:

Indholdsstoffer
Ethanol 85 % v/v. Cas nr. 64-17-5, 677,25 g/L
Propan 2-ol denaturering Cas nr. 67-63-0, 28,2 g/L
Glycerin 4 %
Mandelolie
Sesamolie
Demineraliseret vand
Uden duft

Signalord: Fare
H-sætninger: H225 Meget
brandfarlig væske og damp
H319 Forårsager alvorlig
øjenirritation.

