
INFORMAČNÝ LIST
podľa Nariadenia EU č. 1223/2009

BIOLU ORGANICKÝ ŠAMPÓN NA DENNÚ STAROSTLIVOSŤ 
SO PŠENIČNÝM PROTEÍNOM

CPNP referencia: 2142641
Verzia: 1 
Dátum vydania: 31/03/2016 
Dátum revízie: 19/04/2017
 
 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Obchodný názov:                            

Obchodný názov v krajine  výrobcu:   

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

ORGANICKÝ ŠAMPÓN NA DENNÚ STAROSTLIVOSŤ so 
pšeničným proteínom
BIOLU CAPELLI  USO FREQUETANTE   

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 

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):

Charakteristika produktu:

NÁVOD NA POUŽITIE: 

AKTÍVNE ZLOŽKY: 

 VôŇA

 ZLOŽENIE (ZDROJ/FUNKCIA):

 

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

posilňujúci ultra jemný čistič vlasov pre celú rodinu. Vyvážená zmes povrchovo 
aktívnych látok zabezpečuje účinný čistiaci účinok pri zachovaní fyziologickej 
rovnováhy pokožky hlavy. Výťažok z nechtíka upokojuje pokožku hlavy, chráni jej 
integritu a zlepšuje jej prirodzený lesk; osviežujúce  vlastnosti pomarančového kvetu sú
vhodné aj na časté umývanie všetkých typov vlasov.
Naneste na mokré vlasy, napeňte, jemne masírujte a opláchnite. V prípade potreby 
opakujte.

Komplexná hydratácia:  inulín (rastlinné vlákno), betaín (prírodná aminokyselina), 
rastlinný glycerín.
Tonizujúci, posilňujúci, ochranný komplex: BIO extrakt z nechtíka lekárskeho,
hydratované z BIO pomarančového kvetu.
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.

Kvetinová vôňa citrusov, s prírodnými éterickými olejmi ylang-ylang, mandarínky a 
pomaranča 

 AQUA, COCO-GLUCOSIDE (kokosový orech, kukurica, zemiak / detergent),
SODIUM COCO-SULFATE (kokosový / detergent), BETAINE (aminokyselina repy / 
kondicionovanie), DISODIUM COCOAMPHODIACETATE (kokos  / detergent), 
 INULÍN (koreň čakanky), OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT * (olivové listy /  
antiradikálový),  CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER WATER * (horké 
pomaranče / zmäkčujúci), CITRUS NOBILIS PEEL OIL * (mandarínka / revitalizácia),
 CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT * (nechtík / upokojujúci), 
CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED (pomaranč / čistiaci), CANANGA 
ODORATA FLOWER OIL (ylang ylang / tonizujúci, osviežujúci), PANTHENOL 
(provitamín B5 / obohacujúci),  GLYCERYL OLEATE (olivový / zvláčňujúci),
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INFORMAČNÝ LIST
podľa Nariadenia EU č. 1223/2009

BIOLU ORGANICKÝ ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM

CPNP referencia: 2142641
Verzia: 1 
Dátum vydania: 31/03/2016 
Dátum revízie: 19/04/2017             

ZLOŽENIE (ZDROJ/FUNKCIA):

  

Pokračovanie zo str.1
TOCOPHERYL ACETATE (rastlinný, vitamín E / antioxidant), 
GLYCERIN (rastlinný / hydratačný),
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE (cukry / antioxidanty), 
KYSELINA LAKOVÁ (regulátor hnedého cukru / pH),
CHODOR SODNÝ (jedlá soľ / zahusťovadlo), 
SODIUM BENZOATE (konzervačná látka v potravinách),
SORBATE POTASSIUM (prírodný konzervačný prostriedok), 
LIMONENE **, LINALOOL **.
* BIOLOGICO / ORGANIC    z prírodných éterických olejov / z organických 
éterických olejov

ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE: 
skupenstvo: 

Deriváty xantínov
katiónové povrchovo aktívne látky

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

BALENIE: 

CERTIFIKÁTY/ZÁRUKY:

kvapalina

zložka                                                       hodnota 
                                                                 (%/w/w)
ETHANOL                                                neobsahuje
ISOPROPANOL                                        neobsahuje
vitamín A alebo jeho deriváty                   neobsahuje
                                                                   neobsahuje 
                                                                   neobsahuje
celková úroveň
gáfru, esenciálnych olejov,                               
mentolu alebo eukalyptu                           neobsahuje   
                                                                   
                                                                  
                                                                   neobsahuje 
                                                                   nie
                                                                   nie 

PET fľaša - 300 ml a 10,55 FL.OZ.   Kód tovaru:  8057432970175 
Kanister  v PE - 10L a 338.1 FL.OZ. Kód tovaru: 8057432971172

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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