
ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV:
02/11/21

Tellimiskood: A159EEV2
Pakend: 2 x 5 liitrit (10,87 kg)
Kaubaalus: 60 pakendit

Tellimiskood: A159BEV
Pakend: 6 x 1-liitrine kapsel (6,8 kg)
Kaubaalus: 72 pakendit 

Tellimiskood: A159FEV
Pakend: 6 x 500 ml (3,73 kg)
Kaubaalus: 120 pakendit

Käte, juuste ja keha pesuvahend

Ocean Blue

Väikese keskkonnamõjuga - 
www.evansgreentick.com

Õrnatoimeline, sisaldab 
niisutavat ainet.

Virgutav, läbipaistev sinine vedelik käte, juuste ja 
keha pesemiseks. Sisaldab tänapäevast värsket 
lõhnaainet.

KÄED JA KEHA
Kandke märgadele kätele lahjendamata pesuvahendit. Hõõruge käsi kokku, et tekiks vaht. 
Loputage puhta veega ja kuivatage käed hoolikalt.

JUUKSED
Hõõruge õrnalt märgadesse juustesse, kuni tekib vaht. Loputage põhjalikult puhta veega.

SEOTUD TOOTED:

Evans Vanodine International plc 
Brierley Road, Walton Summit, Preston, PR5 8AH, ÜK
Tel: +44 (0)1772 322200 www.evansvanodine.co.uk

• Annab rikkaliku kreemja vahu, mis puhastab põhjalikult.
• Sobib kasutamiseks kõigis esmaklassilistes pesuruumides.
• Sobib kõigi pesuruumides ja duširuumides olevate täidetavate seinadosaatorite 

jaoks.
• Saadaval 500 ml pumpdosaator pudelis, mis seisab ise püsti.
• 500 ml pudeli jaoks on saadaval roostevaba seinaklamber kas ühele või kahele 

pudelile.
• Samuti saadaval 1-liitrises ühekordses suletud kapslis, mis on mõeldud üksnes 

kapseldosaatorile Evans Evolve.

• Orchard Fresh – värskendav käte, juuste ja keha pesuvahend.
• Hand Lotion – niisutav kätekreem sheavõiga.
• Majapidamisjuhend
• Seebidosaator Evolve – hulgitäidetav või kassett.
• Roostevabast terasest seinaklamber 

kahe 500 ml pudeli jaoks.
• Roostevabast terasest seinaklamber 

ühe 500 ml pudeli jaoks.

TOOTEINFO:
Välimus: läbipaistev, sinine viskoosne vedelik
Lõhn: meremineraalid
pH - lahjendamata: 7,5
Säilivusaeg:  3 aastat

KOOSTIS:
Sisaldab vee, naatriumlaurüülsulfaadi, 
naatriumkloriidi, kokamiid-dietanolamiini, 
glütseriini, lõhnaainete, bensüülalkoholi, 
klorometüülisotiasolinooni, metüülisotiasolinooni 
ja Cl 42051 segu.

BIOLAGUNEVUS:
Kõik ettevõtte Evans Vanodine toodetes 
kasutatavad pindaktiivsed ained vastavad 
kehtivatele biolagunevust ja keskkonnakaitset 
käsitlevatele Ühendkuningriigi ja Euroopa 
määrustele.

KVALITEEDITAGATIS: Selle toote on 
Ühendkuningriigis valmistatud EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL PLC ning sellel on ISO 9001 
kvaliteedijuhtimissüsteemi  sertifikaat FM 09535 
ning ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi 
sertifikaat  EMS 506072, mis on registreeritud Briti 
Standardiinstitutsioonis.


