
FLYTANDE TVÅL 

ANVÄNDNING 

En hudvänlig tvål för hela kroppen. 

 

INNEHÅLL 

Kokosfettsyredietanolamid, natriumklorid, citronsyra, 

natriumlauryletersulfat, glykolstearat, färg, konserverings-

medel, parfym, samt vatten 

 

ENTER FLYTANDE TVÅL är en exklusiv tvål för såväl händerna som för resten av kroppen. 

Tack vare att den har ett hudnära pH-värde och att den innehåller ett återfettande ämne är det 

en mild och skonsam tvål som ger ett rent och väldoftande resultat. 

 

ENTER FLYTANDE TVÅL är dryg och eftersom det medföljer tvåldispenser med pump på 

(2 st/dunk) blir den enkel och ekonomisk att använda. 

 

ENTER FLYTANDE TVÅL är milt parfymerat för att ge en fräsch doft som passar både män 

och kvinnor och tål att användas flera gånger dagligen. Produkten är biologiskt nedbrytbar. 

Ej märkningspliktig. 

FÖRPACKNINGAR 

5-liters dunk 

 

pH-VÄRDE 

Hudnära pH ca 6 

A406 0005 FT 



WHITE PEARL FLYTANDE TVÅL 

ANVÄNDNING 

En hudvänlig tvål för hela kroppen. 

 

 

INNEHÅLL 

Aqua, Sodium laureth sulfate, Lauryl Glucoside, Cocoamide DEA, PEG-30 Glyceryl Cocate, , Cocoamido-

propylamine Oxide, Parfune, Cocamidoprpyl Betain,  Luramide DEA, Disodium Cocaphodiacetate, Phenoxy-

ethanol, Citric Acid, Cocodimonium Hydroxypropyl, Hydrolyzed Silk Protein, Sodium Chloride,  Aloe Barba-

densis, Limonene Metylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Hexyl Cinnamal, Limonene. 

WHITE PEARL är en nyutvecklad, härligt rengörande tvål. Tvålen passar bra till smutsiga hän-

der men används även med fördel över hela kroppen.  

WHITE PEARL innehåller silkprotein och Aloe Vera som vårdar och återfuktar huden. 

Tvålen är dryg och eftersom det medföljer tvåldispenser med pump blir den både smidig och 

ekonomisk att använda.   

WHITE PEARL är milt parfymerad för att ge en fräsch doft som passar både män och kvin-

nor.  

Ej märkningspliktig. 

FÖRPACKNINGAR 

5-liters dunk 

A407 0005 FTW 



ENTER HÅRSCHAMPO  

ENTER HÅRSCHAMPO  är ett allround schampo som är milt parfymerat och ger en frisk 

doft som passar både män och kvinnor. Det är ett milt och skonsamt schampo av högsta kvali-

Ej märkningspliktig. 

A467 2250 HS 

ANVÄNDNING 

Hårtvätt för alla hårtyper. Tag en liten klick, mas-

sera in i håret och arbeta upp ett skum. Skölj där-

efter håret. 

 

 

INNEHÅLL 

 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol (vitamin E), 
Dicaprylyl Carbonate, Panthenol (pro-vitamin B5), 
Laureth-10, Cocamide MEA, Glycol Distearate, 
Formic Acid, Sodium Benzoate, Parfum.  

FÖRPACKNINGAR 

250 ml flaskor 

 

pH-VÄRDE 

Hudnära pH 5,5 

Den höga kvaliteten på råvarorna gör också att det passar för alla typer av hår, från torrt till 

fett. Eftersom ENTER HÅRSCHAMPO  har ett hudnära pH-värde på 5,5 och även innehåller 

aloe vera som är återfuktande för huden, är det utmärkt till barn. 



ENTER DUSCHCREME 

ANVÄNDNING 

En mild duschtvål för hela kroppen som även passar 

som badskum. 

 

 

 

INNEHÅLL 

 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol (vitamin E), 
Dicaprylyl Carbonate, Panthenol (pro-vitamin B5), 
Laureth-10, Cocamide MEA, Glycol Distearate, 
Formic Acid, Sodium Benzoate, Parfum.  

ENTER DUSCHCREME är en effektiv men mild och hudvänlig duschtvål för hela kroppen. 

Då Enter DUSCHCREME innehåller återfuktande Aloe vera och har samma pH-värde som 

huden - pH 5,5 – är det väldigt skonsamt och kan användas flera gånger dagligen. 

ENTER DUSCHCREME har en mild och frisk doft anpassad för både damer och herrar, pre-

cis som de övriga produkterna i samma serie. Duschcremen är tack vare sin hudvänlighet även 

passande för barn. Produkten kan också användas istället för badskum. 

Ej märkningspliktig. 

FÖRPACKNINGAR 

250 ml flaskor 

 

pH-VÄRDE 

Hudnära pH 5,5 

A468 2250 DBC 


