INFORMAČNÝ LIST
podľa Nariadenia EU č. 1223/2009
BIOLU ORGANICKÝ ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM
CPNP referencia: 2142685
Verzia: 1
Dátum vydania: 01/03/2016
Dátum revízie: 19/04/2017
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Obchodný názov:

ORGANICKÝ ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM

Obchodný názov v krajine výrobcu:

SHAMPOO BIOLOGICO ANTIFORFORA

Výrobca / Zodpovedná osoba:
Adresa:
Telefón/fax:
E-mail:
Web:

NIVEL SRL
Via Romana, 615-I 55100 Lucca (Lu) - Italy
Tel +39(0)583.91251 - Fax +39(0)583.466898
nivel@nivel.it
www.nivel.it

Distribútor pre SR:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Web:

Asante s.r.o.
sv. Cyrila a Metoda, 917 01 Trnava, Slovensko
+421 903 475 143
ecoterratrnava@gmail.com
www.ecoterra.sk

POPIS VÝROBKU
Kategória produktu (1>2>3):

vlasy a pokožka hlavy> prípravok na starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy>šampón

Charakteristika produktu:

Osviežujúci šampón charakterizovaný silnou aromatickou vôňou.
Vďaka mnohým prírodným extraktom pomáha obnoviť rovnováhu pokožky hlavy,
pôsobí jemne proti tvorbe lupín. Pomáha eliminovať svrbenie, zanecháva vlasy mäkké
a lesklé.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Naneste na mokré vlasy, napeňte, jemne masírujte a opláchnite. V prípade potreby
opakujte.

AKTÍVNE ZLOŽKY:

Komplexná hydratácia: inulín (rastlinné vlákno), betaín (prírodná aminokyselina),
rastlinný glycerín.
Čistiaci, antibakteriálny komplex: extrakt z žerucha (žerucha), extrakt tymiánu, extrakt
z rozmarínu, extrakt z oregána, extrakt z mäty, extrakt z levandule lekárskej, extrakt
kyseliny, extrakt zo škorice, extrakt z citróna a pomaranča.
Funkčné princípy: obsahuje OLIVAERIS®, bohatý komplex polyfenolov, extrahovaný
z čerstvých listov toskánskych organických olív. Pomáha chrániť a udržiavať krásu
vlasov vďaka svojim čistiacim a antioxidačným vlastnostiam.

VôŇA

aromatická, pikantná, získaná vďaka zmesi prírodných extraktov vrátane tymiánu,
mäty, rozmarínu a škorice

ZLOŽENIE (ZDROJ/FUNKCIA):

AQUA, COCO-GLUCOSIDE (kokosový orech, kukurica, zemiaky / detergent),
SODIUM COCO-SULFATE (kokosový orech/ detergent), BETAINE (aminokyselina
cukrovej repy), DISODIUM COCOAMPHODIACETATE (kokosový orech /
detergent), INULIN (koreň čakanky) OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT * (olivové
listy / antiradikálová), NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT (kapucínka
väčšia/derma-čistenie), THYMUS VULGARIS EXTRACT (tymián / antibakteriálna
látka), extrakt z rozmarínu, OFFICINALIS LEAF (rozmarín /normalizujúci kožný
maz), ORIGANUM VULGARE LEAF EXTRACT (oregano) / antibakteriálne,
ochranné), MENTHA PIPERITA LEAF EXTRACT (mäta / svrbenie), LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA FLOWER EXTRACT (levanduľa / antibakteriálna látka),
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ZLOŽENIE (ZDROJ/FUNKCIA):

ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE:
skupenstvo:

HYDRASTIS CANADENSIS ROOT EXTRACT (hydratovaný / antiseptický),
CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (citrón / tónovanie), CINNAMOMUM
ZEYLANICUM EXTRACT BARK (škorica / antibakteriálna látka), CITRUS
SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED (pomaranč / tónovanie), PANTHENOL
(provitamín B5 / posilňujúci), GLYCERYL OLEATE (olivový / zmäkčujúci),
TOCOPHERYL ACETATE (rastlinný, vitamín E / antioxidant), GLYCERIN
(rastlinný / zvlhčovač), TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE (cukry /
antioxidanty), KYSELINA LAKOVÁ (regulátor trstinového cukru / pH), CHODOR
SODNÝ (jedlá soľ / zahusťovadlo), SODIUM BENZOATE (konzervačný prípravok
na potraviny), SORBATE POTASSIUM (prírodná konzervačné látky) ), ALCOHOL
(konzervačný prostriedok pre pšenicu / zeleninu), LINALOOL **.
BIOLOGICO / ORGANIC - ** z prírodných éterických olejov / z organických
éterických olejov
kvapalina
zložka
ETHANOL
ISOPROPANOL
vitamín A alebo jeho deriváty

Deriváty xantínov
katiónové povrchovo aktívne látky

Názvy a množstvá
gáfru, esenciálnych olejov,
mentolu alebo eukalyptu
CMR
Nanomateriály

celková úroveň
gáfru, esenciálnych olejov,
mentolu alebo eukalyptu

hodnota
(%/w/w)
neobsahuje
neobsahuje
neobsahuje
neobsahuje
neobsahuje
neobsahuje
neobsahuje
nie
nie

BALENIE:

PET fľaša - 300 ml a 10,55 FL.OZ. Kód tovaru: 8057432976177
Kanister v PE - 10L a 338.1 FL.OZ. Kód: 8057432972605

CERTIFIKÁTY/ZÁRUKY:

BIOLOGICKY CERTIFIKOVANÝ AIAB (Talianska asociácia pre biologické
hospodárstvo) • VEGAN • NICKEL TEST • DERMATOLOGICKY TESTOVANÝ
na báze úplne bez minerálnych olejov, parafínov, vazelíny, voskov a syntetických
esterov, glykolov, silikónov, PVP a syntetických filmotvorných činidiel; • bez
syntetických zahusťovadiel, akrylátov, karbomérov, PEG a PPG, zdrojov amínov,
EDTA, BHA / BHT; • bez parabénov, izotiazolinónov, zdrojov formaldehydu,
halogenidov; • bez farbív, etylalkoholu; GMO-free.
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