FLYTANDE TVÅL

A406 0005 FT
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.

ANVÄNDNING

FÖRPACKNINGAR

En hudvänlig tvål för hela kroppen.

5-liters dunk

INNEHÅLL

pH-VÄRDE

Kokosfettsyredietanolamid, natriumklorid, citronsyra, natriumlauryletersulfat, glykolstearat, färg, konserveringsmedel, parfym, samt vatten

Hudnära pH ca 6

Ej märkningspliktig.

WHITE PEARL FLYTANDE TVÅL

A407 0005 FTW
WHITE PEARL är en nyutvecklad, härligt rengörande tvål. Tvålen passar bra till smutsiga händer 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 kvinnor.

ANVÄNDNING

FÖRPACKNINGAR

En hudvänlig tvål för hela kroppen.

5-liters dunk

INNEHÅLL
Aqua, Sodium laureth sulfate, Decyl Polyglukoside, Cocoamide DEA, PEG-30 Glyceryl Cocate, Glycol Distearate, Cocoamidopropylamine Oxide, Disodium Cocoamphodiacetate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Silk Protein, Aloe Barbadensis, Limonene Metylparaben, Propylparaben, 2bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Ej märkningspliktig.

ENTER HÅRSCHAMPO 769
ENTER HÅRSCHAMPO 769 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 kvalitet. Schampot är koncentrerat och är väldigt drygt att använda, så att det räcker längre.

Den höga kvaliteten på råvarorna gör också att det passar för alla typer av hår, från torrt till
fett. Eftersom ENTER HÅRSCHAMPO 769 har ett hudnära pH-värde på 5,5 och även innehåller kokosolja som är återfuktande för huden, går det utmärkt till barn.

A450 0005/2250 HS769

ANVÄNDNING
Hårtvätt för alla hårtyper. Tag en liten klick, massera in i håret och arbeta upp ett skum. Skölj därefter håret.

FÖRPACKNINGAR
5-liters dunk

INNEHÅLL
Lauryletersulfat, alkylpolyglykosid, kokosfettsyradietaolamid, kokosamidopropylbetain, glycerolmonostearat, silikoncopolymer, stearinamfoacetat,
parfym, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

250 ml flaskor

pH-VÄRDE
Hudnära pH 5,5

Ej märkningspliktig.

ENTER HÅRBALSAM 769

ENTER HÅRBALSAM 769 gör håret mjukt och lätt att kamma och borsta, därmed minskar
slitaget på håret. Det motverkar statisk elektricitet så att håret inte blir flygigt.
ENTER HÅRBALSAM 769 lyfter fram och förstärker hårets naturliga lyster och ger en fin
glans. ENTER HÅRBALSAM 769 är milt parfymerat och ger en frisk doft som passar både
män och kvinnor. Det är koncentrerat och därmed mycket drygt att använda. Balsamet är biologiskt nedbrytbart och har pH 4,0.

A451 0005/2250 HB769

ANVÄNDNING

FÖRPACKNINGAR

Massera in balsamet i håret efter tvätt och låt verka några
minuter. Skölj därefter med vatten.

5-liters dunk
250 ml flaskor

pH-VÄRDE
INNEHÅLL

pH 4,0

Hexadecyltrimetylammoniumklorid, cetearylalkohol/
stearat, tri-isostearin, polyquaternium 7, glycerolmonostearat, silikoncopolymer, parfym, 2-brom-2-nitropropan-1,3diol

Ej märkningspliktig.

ENTER SHOWERGEL 769
ENTER DUSCH & BADCREME 769 är en effektiv men mild och hudvänlig duschtvål för
hela kroppen. Då DUSCH & BADCREME 769 innehåller återfuktande kokosfett och har samma pH-värde som huden - pH 5,5 – är det väldigt skonsamt och kan användas flera gånger dagligen.
ENTER DUSCH & BADCREME 769 har en mild och frisk doft anpassad för både damer
och herrar, precis som de övriga produkterna i samma serie. Duschcremen är tack vare sin hudvänlighet även passande för barn. Produkten kan också användas istället för badskum.

A452 2250 DBC769

ANVÄNDNING
En mild duschtvål för hela kroppen som även passar
som badskum.

INNEHÅLL

FÖRPACKNINGAR

Lauryletersulfat, alkylpolyglykosid, kokosfettsyradietaolamid, kokosamidopropylbetain, glycerolmonostearat, sorbitol, silikoncopolymer, stearinamfoacetat,
parfym, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, färgämnen:
E102 + E131

250 ml flaskor

Ej märkningspliktig.

pH-VÄRDE
Hudnära pH 5,5

ENTER BODYLOTION 769

ENTER BODYLOTION 769 är en effektivt mjukgörande och fuktighetsbevarande hudkräm
för hela kroppen. Dess unika sammansättning gör att huden blir mjuk och smidig samt bevarar
hudens naturliga fuktighet. Tack vare att den är trögflytande är den väl lämpad för torra och
nariga hudområden, t ex händer och armbågar, så att dessa återfår sin smidighet utan att hudkrämen kladdar.
ENTER BODYLOTION 769 är dryg att använda eftersom den är koncentrerad. Den har
samma behagliga doft som övriga produkter i samma serie. Bodylotion är biologiskt nedbrytbar.
A453 0005/2250 BL769

ANVÄNDNING

FÖRPACKNINGAR

En mjukgörande och fuktighetsbevarande hudkräm som
masseras in i huden.

5-liters dunk

DOSERING

pH-VÄRDE

Låg dosering! Till känsliga, torra områden användes den
lite oftare.

Hudnära pH 7,0

INNEHÅLL
Fenoxietanol/parabenblandning, cetearylalkohol, neutralolja, emulgator, parfym och vatten

Ej märkningspliktig.

250 ml flaskor

HÅRSCHAMPO DORÉ
Aloe Vera
Växten Aloe Vera bär på egenskaper kända genom århundraden. Det är sammansättningen av
mer än sjuttiofem olika välgörande ämnen, lånade
från växtens kraftfulla blad, som är hemligheten
bakom Aloe Veras fuktbindande förmåga. Den
näringsrika växtsaften som utvinns från plantans
blad har en unik blandning av vitaminer och mineraler som gör underverk för huden.

ENTER DORÉ SCHAMPO är ett högskummande, milt, vårdande och konditionerande schampo.
Det välgörande växtextraktet från Aloe Vera innehåller en unik
blandning av vitaminer och mineraler som gör underverk för
håret. Schampot innehåller också silkprotein som stärker hårets struktur och Silikon Copolymer som underlättar kamning
och ger håret glans och lyster.
Dessutom innehåller Doré Schampo Niacinamid (vitamin B3)
som på ett naturligt sätt motverkar mjäll.

A454 2250 HSD
ANVÄNDNING
Hårtvätt för alla hårtyper: Tag en liten klick, massera in i håret och arbeta upp ett skum. Skölj håret!

FÖRPACKNINGAR
250 ml flaskor

pH-VÄRDE
Hudvänligt pH-värde 6,0
INNEHÅLL
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Decyl Glucoside, Cocamide diethanolamine, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropylbetyaine, Aloe Barbadensis, Citric acid, Glycol Distearate, Glycerin, Cocamide diethanolester, Cocodimonium
Hydroxypropyl Hydrolyzed Silk, Niacinamide, Sodium chloride, Perfume, Benzyl Alcohol, Magnesium Chloride, Sodium
Cocoate, Polyquaternium-7, Cocoamidopropyl Betaine, Dimethicone Copolyol, Lauramide DEA, Methylparaben, Propylparaben, Hexyl cinnamal, Diethanolamine, Citronellol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl methylpropional, DMDM Hydantoin
Ej märkningspliktig.

HÅRBALSAM DORÉ
Aloe Vera
Växten Aloe Vera bär på egenskaper kända genom århundraden. Det är sammansättningen av
mer än sjuttiofem olika välgörande ämnen, lånade
från växtens kraftfulla blad, som är hemligheten
bakom Aloe Veras fuktbindande förmåga. Den
näringsrika växtsaften som utvinns från plantans
blad har en unik blandning av vitaminer och mineraler som gör underverk för huden.

DORÉ HÅRBALSAM är ett mjukgörande och konditionerande
balsam. Det välgörande växtextraktet från Aloe Vera innehåller
en unik blandning av vitaminer och mineraler som gör underverk
för håret.
DORÉ HÅLBALSAM innehåller också silkprotein som stärker
hårets struktur och Silikon Copolymer som underlättar kamningen och ger håret glans och lyster.
DORÉ HÅRBALSAM gör att håret blir mer lättskött och minskar slitaget på håret. Resultatet blir ett fräscht och friskt hår. Används tillsammans med ENTER DORÉ SCHAMPO för fullgott
skydd varje dag.

A455 2250 HBD

ANVÄNDNING
Massera in DORÉ HÅRBALSAM efter tvätt, låt verka några minuter och skölj därefter med vatten.

FÖRPACKNINGAR
250 ml flaskor

INNEHÅLL
Aqua, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Stearalkonium Chloride, Aloe Barbadensis, Lactic acid, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Silk, Polyquaternium-7, Niacinamide,
Perfume, Dimethicone Copolyol, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Propylparaben, Hexyl cinnamal, Citronellol, Benzyl
Salicylate, Butylphenyl methylpropional

Ej märkningspliktig.

DUSCH-OCH BADCREME DORÉ
Granatäpple
Har antioxiderande, fuktgivande och närande egenskaper. Används för att läka,
skydda och återfukta torr, sprucken och
irriterad hud. Ökar elasticitet i huden. Tillför
fukt, innehåller antioxidanter, är antiinflammatorisk, ökar hudens elasticitet och
skyddar huden.

DORÉ DUSCHCREME är en mild och naturligt vårdande
duschcreme innehållande Aloe Vera och granatäpple som
bevarar hudens fuktbalans och gör den mjuk och len. Aloe
Verans unika blandning av vitaminer och mineraler gör, i
kombination med granatäpplets antioxiderande och närande
egenskaper, underverk för huden.
De fuktgivande egenskaperna gör att produkten med fördel
kan användas flera gånger per dag utan att torka ut huden.

A456 2250 DBCD
ANVÄNDNING
En mild duschtvål för hela kroppen som även passar som badskum.
Låg dosering!

FÖRPACKNINGAR
250 ml flaskor

pH-VÄRDE
Hudvänligt pH-värde 6,0
INNEHÅLL
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamide DEA, Aloe Barbadensis, Sodium chloride, Glycerin, Cocamide diethanolester, Citric acid, Sodium Cocoate, Perfume, Polyquaternium-7,
Punica Granatum, Camellia Sinensis, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Propylparaben, Hexyl cinnamal, Diethanolamine,
Citronellol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl methylpropional

Ej märkningspliktig.

BODYLOTION DORÉ
Aloe Vera

Granatäpple

Växten Aloe Vera bär på egenskaper kända genom århundraden. Det är sammansättningen av
mer än sjuttiofem olika välgörande ämnen, lånade
från växtens kraftfulla blad, som är hemligheten
bakom Aloe Veras fuktbindande förmåga. Den
näringsrika växtsaften som utvinns från plantans
blad har en unik blandning av vitaminer och mineraler som gör underverk för huden.

Har antioxiderande, fuktgivande och närande
egenskaper. Används för att läka, skydda och
återfukta torr, sprucken och irriterad hud. Ökar
elasticitet i huden. Tillför fukt, innehåller antioxidanter, är antiinflammatorisk, ökar hudens elasticitet och skyddar huden.

ENTER DORÉ BODYLOTION är en lotion för alla hudtyper.
Dess välgörande ingredienser, Aloe Vera och granatäpple, verkar fuktgivande på huden, ökar
dess elasticitet och skyddar huden. Aloe Verans unika blandning av vitaminer och mineraler
gör, i kombination med granatäpplets antioxiderande och närande egenskaper, underverk för
huden.
A457 2250 BLD
ANVÄNDNING
Mjukgörande, fuktighetsbevarande hudkräm, masseras in i huden.
Låg dosering, till känsliga, torra områden användes den lite oftare.
FÖRPACKNINGAR
250 ml flaskor

INNEHÅLL
Aqua, Hydrogenated polydecene, Glycerin, Cetyl alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 stearate, Ceteth-20, Steareth-20,
Aloe Barbadensis, Benzyl Alcohol, Perfume, Punica Granatum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Methylparaben, Propylparaben, Hexyl cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Butylphenyl methylpropional

Ej märkningspliktig.

