
Termékleírás
A LAPĒ Kollekció különleges érzést nyújt vendégének. A 300 ml-es kiszerelésű 
pumpás üveg a LAPĒ Kollekció tagja, mely a hölgyek és férfiak fürdőszobájának 
elengedhetetlen kelléke.
A LAPĒ kézkrém puhává és simává varázsolja a kezet. Kis mennyiség is elegendő 
az egész kéz ápolására, könnyen elkenhető és gyorsan felszívódik.
A LAPĒ Keleti citromfű illatú kézkrém felfrissíti a fürdőszobai környezetet, 
használata során kellemes illatot hagy maga után. Használat után hosszantartóan 
érezhető a kezek ápoltsága.
A luxus kivitelezés és illat vendégét és így a kellemes élményt az Ön 
létesítményével fogja társítani.
A LAPĒ Keleti citromfű tea illatú kézkrém a LAPĒ Kollekció Keleti citromfű tea 
illatú szappan együttes használatával teszi teljessé a kézmosás élményét. Mindkét 
termék ftalát, parabén és triclosan mentes.
A LAPĒ Kollekció kézápóló termékei utántölthetőek. A feltöltő csomagok lehetővé 
teszik, hogy könnyedén, gond nélkül újra lehessen tölteni a 300 ml-es üvegeket. 
Alacsony költségek mellett, a vendég mindig teljesen feltöltött kézápoló adagolóval 
találkozik. Az adagolók újrahasznosíthatóak, így is hozzájárulva a környezet 
hosszútávú fenntarthatóságához.

Lefontosabb tulajdonságok
• Keleti citromfű tea illatú
• Bőrtápláló összetevőket tartalmaz
• Nem tartalmaz ftalátot, parabéneket és triclosant
• Dermatológiailag tesztelt
• Modern kialakítású tárolóval rendelkezik
• Újratölthető és újrahasznosítható
• Kombinálható a LAPĒ Keleti citromfű tea illatú folyékony szappannal
• Falra is rögzíthető 

Előnyök
• A felszabaduló illat minden használat során felfrissíti a fürdőszoba levegőjét és 

hosszantartó hatása miatt újra és újra érezheti keze kellemes illatát.
• Egyedi összetételének köszönhetően ápolja a kiszáradt bőrt, puhaságot biztosít 

kezének.
• A PATCH teszt bizonyítja, hogy a LAPĒ Kollekció bőrbarát és allergén-mentes.
• Mivel nem tartalmaz kellemetlen összetevőket, mint például ftalátokat, 

parabéneket és triclosant, a LAPĒ Kollekció valóban ápolja bőrét.
• A LAPĒ Kollekció klasszikus kialakítása miatt bármilyen fürdőszobába illik, 

széleskörűen kombinálható dekorációs elemekkel.
• A tárolóedények teljes mértékben újrahasznosíthatóak, illetve újratölthetőek, ezzel 

növelve a környezet fenntarthatóságát. Az újratöltés lehetősége alacsonyan tartja 
költségeit, csökkenti a hulladék mennyiségét és lehetővé teszi, hogy a fürdőszobai 
kellékek feltöltve várják a vendéget, ezzel teljessé téve a fürdőszoba látványát. 

További előnyök a következő oldalon
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• A kézmosás élményét teljessé teszi a keleti citromfű tea illatú folyékony szappan és kézkrém együttes hatása, amely kényezteti 
és ápolja vendégét.

• A LAPĒ Kollekció elemei zárhatóak és falra szerelhetőek. Az adagolót bárhova fel lehet rögzíteni, így a mosdófelület könnyedén 
tisztán tartható.

Használati utasítás
Száraz, megtisztított kezeire nyomjon egy kevés kézkrémet, a pumpás adagoló segítségével. Alaposan oszlassa el, különösképpen 
az ujjai között, illetve azokon a részeken, melyek szárazságra hajlamosak.

Technikai adatok
Megjelenés: Fehér színű krém
Relatív sűrűség [20°C]: 0.998 g/ml
Viszkozitás [m.Pas; 25°C]: 225 mPA*s
pH érték: 7
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetőek specifikációnak

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A terméket szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó (Min 6°C/ Max 35°C).
A termékek kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza.
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