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FIȘĂ TEHNICĂ 

 

SPRINT GEL ORANGE / 1lt 

 

 

 

❖ CARACTERISTICI 
Sprint Gel Orange este un gel foarte eficient pentru curățarea mâinilor, cu o formulă specială 

pentru îndepărtarea tuturor urmelor de vopsea, lac, silicon, adeziv, cerneală, coloranți și grafit. 

Acțiunea combinată a agenților tensioactivi de origine vegetală proveniți din surse regenerabile și 

a agentului abraziv obținut din porumb elimină complet murdăria, lăsând mâinile fine și ușor 

parfumate. Produsul este îmbogățit cu extract de Aloe Vera. Produs testat dermatologic. 

 

❖ UTILIZARE 
Aplicați produsul pe mâinile murdare uscate și frecați-le una de cealaltă, adăugând treptat apă, 

până la dizolvarea completă a murdăriei. Clătiți bine și uscați. 

 

❖ ATENȚIONARE 
Nu folosiți produsul pentru curățarea zonelor delicate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita 
contactul cu ochii. Odată deschis recipientul, a se utiliza în termen de 9 luni. 
 

❖ DEPOZITARE 
Păstrați recipientul perfect etanș și într-un mediu uscat. 
A nu se depozita la temperaturi sub +50C. 
 

❖ PROPRIETĂȚI / CARACTERISTICI 
pH: 5,0 ± 0,3 
Vâscozitate: 35000 ± 5000 cP 
 

❖ ASPECT 
Gel vâscos cu microsfere abrazive 
 

❖ AGENT ABRAZIV 
Pudră din știulete de porumb dulce 
 

❖ INGREDIENTE NATURALE ACTIVE 
Aloe Barbadensis 
 

❖ CULOARE 
Portocaliu 
 

❖ MIROS / AROMĂ 
Portocală / aromă florală 
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❖ VALABILITATE DUPĂ DESCHIDERE 
9 luni 
 

❖ NU CONȚINE 
Parabeni și silicon 
 

❖ INFORMAȚII GENERALE 
Produs cosmetic conform Reglementării UE 1223/2009. 
 

❖ INGREDIENTE 
Apă, glutarat de dimetil, pulbere știulete porumb dulce, lauret-3, lauret sulfat de sodiu, ulei din coajă 
de portocală amară, succinat de dimetil, adipat de dimetil, alcool laurilic, alcool cetearilic, glicerină, 
coceth-10, laurilsulfat de sodiu, coco-glucosid, extract din frunze de aloe barbadensis, gumă 
xantan, clorură de sodiu, acid lactic, fenoxietanol, alcool benzilic, sorbat de potasiu, benzoat de 
sodiu, limonen, linalol, CI 16035, CI 19140. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


