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Boom! Krémszappan Cseresznyevirággal 
 
Folyékony szappan 
 
I. Összetétel adatai 
 
Termék leírás 
 
Gélszerű, vizes bázisú felületaktív anyagot is tartalmazó termék, a testfelület 
tisztítására. 
 
Összetétel 
 
Maximum 40% anionos és amfoter felületaktív anyagok (pl. lauril-, éter-szulfát), 
maximum 40% nem-ionos felületaktív anyag (pl. betainok és a glükóz-származékok), 
maximum 20% szappan (nátrium-, kálium-vagy trietholamine szappanok), maximum 
20%-a bőr tápláló anyagok, lipid-fokozó anyagok (pl. PEG 7, glicerin cocoates) 
legfeljebb 10% hidratáló szerek (pl. glicerin, propilén-glikol vagy szorbit), 
legfeljebb 5% viszkozitást módosító anyagok (pl. nátrium-klorid, hidroxi-cellulóz 
származékok), maximum 5% Egyéb összetevők (pl. növényi kivonatok), maximum 
5% gyöngyházfényű szerek (pl. glikol distearates, glikol sztearátok), maximum 5% 
kondicionáló szerek (pl. kationos cellulóz), maximum 2%-os parfüm olaj, maximum 
2% konzerválószert / antibiotikumok, legfeljebb 0,1%-színezőanyagokat, víz ad 
100%. 
 
II. Kezelés / Egészségügyi szempontok 
 
Ha megfelelő módon használják, a termék biztonságos és nem káros az egészségre. 
A következő információk a szándékos visszaélés vagy balesetre vonatkoznak. 
 
Általános információk 
 
Használja a gyártó utasításai szerint. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket a 
csomagoláson. Kerülje a szembe jutást. 
 
Első segély 
 
Intézkedések a következő esetekben 
• véletlen szembe kerülés esetén: azonnal alaposan öblítse le bő, langyos vízzel; ha 
az irritáció továbbra is fennáll, forduljon szemészhez elővigyázatosságból. 
• véletlen nagyobb mennyiség lenyelése esetén: nem szabad hánytatni. Öblítsük ki a 
szájat és igyon meg egy pohár vizet. Adott esetben, forduljon detoxikáló 



 
 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Csecsemők / kisgyermekek esetében forduljon 
detoxikáló központhoz vagy orvoshoz elővigyázatosságból. 
• ha bőrén kellemetlennek érzi a hígítatlan terméket: Azonnal mossuk le vízzel és 
szappannal, és kenje be valamilyen ápoló krémmel. Ha az irritáció fennáll forduljon 
orvoshoz, megelőzés képen. 
III. Biztonsági adatok 
 
Általános információk / tárolási előírások 
 
Tárolása hűvös, száraz helyen (szobahőmérsékleten). 
 
Intézkedések tűz esetén, kiömlés / szivárgás 
 
Minden szokásos oltószer alkalmas. Abban az esetben, ha a kiömlés / szivárgás 
történik: itassa fel ruhával és a maradékot távolítsa el vízzel. 
 
IV. Különleges kikötések 
 
Kérjük, olvassa el a használati útmutató és a figyelmeztetéseket a terméken vagy a 
csomagoláson. 
 
V. További információ 
 
A további részleteket az egyes termékeken találnak. 


