
 

        

 

 

 

 

  
 

Curatare maini si corp  

CORPUSAN HAND 
AND BODY WASH 

Sapun lichid gata preparat pentru curatarea 
mâinilor si a corpului. Conține agenți de 

hidratare pentru protecția pielii. 
 

Corpusan Hand and 
Body Wash 

 
  Spalarea frecventa a mainilor sau a 

coprului poate fi solicitanta pentru piele 

deoarece dupa fiecare spalare stratul 

natural protector al pielii este distrus in 

cazul in care se utilizeaza produse cu 

actiune agresiva asupra acesteia. Din 

acest motiv, utilizarea unui produs 

pentru spalare care contine agenti de 

protectie a pielii este foarte important 

pentru a mentine in conditii optime 

pielea mainilor si a corpului. In contrast 

cu sapunurile clasice ce au la baza 

substante alcaline, Corpusan protejeaza 

pielea chiar si in cazul utilizarilor 

repetate deoarece nu contine parfumuri, 

coloranti, sau QAC. 

 Produsul se recomanda pentru utilizare 

in toate ariile in care este necesara o 

spalare frecventa a mainilor sau a 

corpului cum ar fi cabinet medicale, 

geriatrie, pediatrie, laboratoare in 

industria alimentara sau cosmetica.    

 

Caracteristici 
 

• excelenta compatibilitate cu pielea 

(inclusiv pielea sensibila). 

• foarte bun supliment in cazul utilizarii 

dezinfectantilor pe baza de alcool 

• curata eficient pielea 

• fără reziduuri neplacute pe piele 

• poate fi utilizat inclusiv pentru spalarea 

corpului  

 
  

Mod de utilizare 
 

   
Pentru spalarea mainilor: 

Aplicati o cantitate suficienta de produs 

pe mainile umede si frecati mainile pana 

se produce spuma. Clatiti cu apa curata 

si uscati mainile cu grija.  

 

Pentru spalarea corpului/parului: 

Turnati o cantitate suficienta pe 

buretele/manusa de baie si frecati pielea. 

Clatiti temenic cu apa curata. Masati 

parul cu produsul Corpusan si apoi clatiti 

bine cu apa curata. 

 
 Caracteristici fizice și chimice:  
• Aspect: lichid de culoare alba 
• Miros: inodor  
• Valoare pH: 5,5 - 7 la 200C 
Densitate: cca. 1g/cm3  
  
 
Compozitie (ingrediente 
active) 100 g conțin:  
Apa, Sodium Laureth Sulfate, Coco 
Glucoside, Cocoamidopropyl Betain, 
PEG-7 Glyceryl, Cocoate, Glyceryl 
oleate, Dispodium Laureth3, 
sulfosuccinate,,Sorbic Acid, Benzoic 
Acid, Phenoxyethanol, Polyquaternium 
7, Parfum; 
 
 

Prezentare produs 
 

 
- cutie cu 12 sticle de plastic a 500 ml  
- cutie cu 10 sticle de plastic a 1 litru  
- cutie cu 4 bidoane plastic a 5 litri 
fiecare (acest produs se livreaza 
numai pe baza de comanda) 
 
Accesorii: 
-dispenser perete pentru sticla de 1 
litru 
-pompa dozaj pentru sticla 1 litru 
 
(accesoriile se comercializeaza 
separat) 

 
  Acest produs este fabricat in 
conformitate cu standardul 
International de Management al 
Calitatii ISO9001. 
 

Produs cosmetic in 

conformitate cu 

Regulamentul 1223/2009/EC 

pentru produse cosmetice 
 

 

 

  Producator: IVN Nettetal, Nettetal - 
Germania 


