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ECOOKING Plejeprodukter
HÅNDRENSEGEL 02/
HAND CLEANSING GEL 02
En effektiv gel til at rense dine hænder.
ECOOKING HÅNDRENSEGEL 02
En alkoholbaseret håndrensegel med en frisk
duft af citrus, viol og hvid peber. God til at rense
dine hænder, når du er på farten og ikke har en
håndvask i nærheden.
HÅNDRENSEGEL INDEHOLDER BL.A.:
- Naturlig hjulkroneolie, som blødgør og holder
huden fugtig. Har et højt indhold af GLA
(gamma linolensyre), der hjælper huden med at
hele. Perfekt til sensitiv hud.
- Naturlig hybenkerneolie, der indeholder
linolsyre, som huden let absorberer. Gør huden
dejlig blød. God til tør og sensitiv hud.
- 60 % sprit
- Økologisk glycerin – fugter og blødgør huden
Vegansk og dermatologisk testet.
SÅDAN BRUGER DU DEN
Gnid dine hænder grundigt med et pump
håndrensegel (ca. 1,5 gram). Du skal ikke skylle
hænderne efterfølgende.

TIP! 30 ml Håndrensegel er ideel at have
med i håndtasken og må gerne tages med på
flyveturen.
Lanceres Marts 2020
Vejl. udsalgspris 500 ml 199 kr.
30 ml 99 kr.

EMBALLAGEINFORMATION
Ecooking Håndrensegel 02 leveres i 500 ml
plastflaske med pumpe.
PET RECYCLED
Ecooking Håndrensegel 02 leveres i 30 ml
glasflaske med pumpe.

Ingredients: Alcohol Denat, Aqua**, Glycerin*,
PEG/PPG-8/3 Laurate, Carbomer, Borago
Officinalis Seed Oil**, Rosa Moschata Seed
Oil**, PEG-33, PEG-8 Dimethicone, PEG-14,
Aminomethyl Propanol, Parfum.
* = organic · ** = natural
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ADVARSEL
Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig
øjenirritation. Hvis der er behov for lægehjælp,
medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning.

Ecooking er forkælelse til din hud med effekt og kvalitet i fokus. Produkterne er skabt
med ønsket om at opnå en synlig virkning – og så meget naturlighed og økologi som
muligt. Vores vision er at lave økologiske og naturlige produkter med omtanke for dig
og vores miljø. Serien er dansk udviklet og oprindeligt håndfyldt på egen lille fabrik.
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