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GELOXAN
Abrazivní přírodní gel na mytí
extrémně znečištěných rukou
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GELOXAN je Ph neutrální gel
na mytí rukou zcela rostlinného
původu. Díky aktivní složce
Terpen - rozpouštědlo
z pomerančových slupek
a obsaženému přírodnímu
abrasivu, GELOXAN si poradí i
s nejúpornější špínou.

ruce čistí, odmašťuje a chrání. Kvalita produktu GELOXAN je
schválením amerického Úřadu pro Potraviny a Léky (FDA) .
je izotropní produkt (získává tekutost kontaktem s teplou lidskou
a úspěšně odstraňuje všechny typy znečištění jako jsou:

tuky, oleje, vazelíny
motorové oleje (zejména vyjeté oleje z dieselmotorů)
silikony, lepidla, tmely
živočišné a rostlinné tuky
hlína, prach, smog

Díky přísadám izolovaných z pomerančové kůry má Geloxan svěží
pomerančovou vůni a je tedy výborný pro eliminování nepříjemných pachů
(jako jsou pachy z olejů, beznínů, ryb, apod.). Příměsi aktivních tenzidů
obsažené v GELOXANu jsou rovněž rostlinného původu.
Produkt je obohacen o oleje získané z kokosových ořechů, které chrání
a vyživují pokožku rukou při každém mytí. Abrazivní příměsi se získávají ze
speciálně zpracovávaného dřeva: Lignocel BK – speciálně prosívaná
rostlinná mouka zbavená obsahu celulózy. Vysoce účinná abrasivní složka,
která nezpůsobí poškrábání pokožky ani ucpání odpadů. GELOXAN je
možné použít i bez vody a je tedy ideální pro odstranění špíny z rukou všude
tam, kde není možné ruce opláchnout.

JAK

Naneste na suché ruce a třením zbavte ruce nečistot, poté ruce opláchněte
vodou. Jestliže není voda k dispozici, jednoduše osušte ruce papírovým
ručníkem nebo hadrem.

KDE

Strojírenství /zpracování kovů
Autoservisy
Domácí práce, zahrada
Hobby
Camping
Motosport
Potravinářství
Stavebnictví

BALENÍ

Kód výrobku
118.001
118.005

Dodávaná množství
Tuba 750 ml
Tuba 2500 ml

Balení
Karton 16 kusů
Karton 6 kusů

