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Produktbeskrivning
Vår Bambo Nature-tvål gör badet till en rolig och trevlig upplevelse med den specialdesignade sammansättningen som rengör kropp, hår och känslig 
hårbotten samtidigt som barnets känsliga ögon skyddas mot irritation. Produkten innehåller inte SLS och SLES: ämnena som producerar skum, men 
som också orsakar sveda i ögonen. Produkten är dermatologiskt testad, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic, är Svanen-märkt och innehåller 
certifierade ekologiska ingredienser som är godkända av Ecocert COSMOS. Tvålen är vegansk och innehåller endast växtbaserade ingredienser. Endast 
för utvärtes bruk.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Hår och kroppstvätt

Varumärke Bambo Nature

pH-värde 5-5,5

Material PE, PP

Tekniska ingredienser Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aqua, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, 
Glycerin, Xanthan Gum, Citric Acid, Sorbic Acid, Sodium Benzoate

Vikt, netto 514 g

Vikt, brutto 556 g

Volym, netto 500 ml

Kön Unisex

Märkningar Asthma Allergy Nordic, ECOCERT COSMOS, Svanenmärket, Vegan Society

Säkerhetsanvisningar och varningar Endast för utvärtes bruk

På grund av produktens sammansättning är utg-
ångsdatum baserat på produktionsdatum:

30 månader

Hållbarhet, öppnad 6 månader

Förvaringsinstruktioner Förvaras frostritt i originalförpackning. Undvik hög temperatur och direkt solljus.

Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning
Använd en liten mängd och massera in i håret. Skölj med vatten. Produkten kan även användas som duschtvål.
   

Hår och kroppstvätt, Bambo Nature, 500 
ml, PE/PP

 oparfymerad
  svider inte i ögonen 
 rengör huden
  vårdar huden
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Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 6 st 22 cm 15 cm 22.5 cm 5703538447365

Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till 
råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.  
  

Asthma Allergy Nordic är ett bevis på att produkten rekommenderas av experterna från Asthma-Allergy Nordic. Produkter med 
märkningen innehåller inte parfym eller färgämnen och utgör minimal risk för utveckling av hudallergi. 

Ecocert COSMOS är en global standard för kosmetika. Märkningen garanterar att åtminstone 20% av ingredienserna är 
ekologiska (10% för avsköljningsprodukter), att hela produktionsprocessen är kontrollerad samt att förpackningen består av 
nedbrytningsbara eller återanvändningsbara material. 

Produkter med Vegan Society-certifikatet innehåller inga animaliska ämnen och har inte testats på djur.

Din garanti att våra 
produkter blivit testade 
mot ingredienser vilka 
potentiellt kan orsaka 
hudirritation. Tester 
genomförda av ett oberoende 
tredjepartslaboratorium.

Produkten innehåller inte 
parfym.

Produkten innehåller inte 
färg.
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