
אלכוג'ל
לחיטוי ידיי�

Alco-gel For disinfecting hands

אלכוהול אנטיבקטריאלי 70% באיכות גבוהה
משמיד מיידית חיידקי�

Kashmir System Israel :יצרן
עבור: ארגניה, הנגרים 4 ב"ש. טל: 03-5515559

argania-oil.co.il

500 מ״ל

�אלכוג'ל לחיטוי הידיי
חיידקי�  מיידית  משמיד  גבוהה,  באיכות  אלכוהול   70% אנטיבקטריאלי  אלכוהול 
ומשאיר את ידיי� מנוטרלות מחשש. בעל מרק� קליל וריח נעי� שאינו משאיר ידיי� 

יבשות.

הוראות שימוש: יהוראות שימוש: יש למרוח ג'ל על כפות הידיי� בי
ודיות ולהמתי� עד 
שיתייבש, מומל� לחזור על הפעולה מ
פר פעמי� במהל� היממה.

אזהרות: יש להמנע ממגע ע� איזור העיניי�. במידה ונוצר מגע יש לשטו� היטב במי�. 
אי� להשתמש על פצעי� פתוחי�. דליק! הרחק מחו� ואש. לא מיועד לחיטוי רפואי, 
לשימוש חיצוני בלבד. יש להשתמש רק למטרה לשמה הוא נועד. אי� להשתמש א� 
ידועה רגישות לאחד המרכיבי� של המוצר.  אי� לבלוע. הרחק מילדי�, לא לשימוש של 

ילדי� מתחת לגיל 3.

Ingredients: Ethanol, carbomer, water, glycerin, propylene glycol  
fragrance, triethanolamine.
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אלכוהול אנטיבקטריאלי 70% באיכות גבוהה
משמיד מיידית חיידקי� 500 מ״ל
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