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Vysoko kvalitné účinné a univerzálne tekuté mydlo, ktoré z pokožky veľmi dobre odstraňuje bežnú špinu 
a mastnotu. Má rovnaké pH ako pokožka a obsahuje výťažok z ALOE VERA. Na  pokožku má priaznivé 
a ukľudňujúce účinky. Vyniká veľmi príjemnou vôňou. Nie je umelo farbené.

POUŽITIE
OTAVON® – TEKUTÉ MYDLO je vysoko kvalitný, účinný a uni-
verzálny umývací prostriedok určený k bežnému ošetrova-
niu pokožky. Veľmi dobre odstraňuje z pokožky bežnú špi-
nu a mastnoty. 
OTAVON® – TEKUTÉ MYDLO obsahuje výťažok z ALOE VERA, 
ktorá je známa svojimi priaznivými a ukľudňujúcimi účin-
kami. Tento výrobok má rovnaké pH ako pokožka. Preto je 
OTAVON® – TEKUTÉ MYDLO k pokožke veľmi šetrné a má na 
ňu priaznivé účinky. 
OTAVON® – TEKUTÉ MYDLO vyniká veľmi príjemnou vôňou, 
ktorá je rovnaká ako u OTAVON® – UMÝVACEJ PASTY a re-
generačného krému REK®. Tieto výrobky sa veľmi dobre do-
pĺňajú a je ich možné vzájomne kombinovať. Vďaka svojej 
konzistencii je možné ho aplikovať bežnými dávkovačmi 
tekutých mydiel.

VÝHODY
• ľahko odstraňuje nečistoty
• nie je umelo farbené
• jeho pH odpovedá pH pokožky
• je možné ho aplikovať bežnými dávkovačmi
• veľmi príjemná a osvedčená vôňa

NÁVOD NA POUŽITIE
OTAVON® – TEKUTÉ MYDLO naneste na ruky, dôkladne votrite 
do znečistenej pokožky a opláchnite vodou. Ruky osušte.

TECHNICKÉ DÁTA
Hustota (20 °C):  1157 kg/m3

pH (20 °C):  6,8
Horľavosť:  nie je horľavinou

SÚVISIACE PRODUKTY 
• NR® •  REK®

OTAVON® TEKUTÉ MYDLO

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanister 256 000
dávkovač 251 000
zásobník s dávkovačom 251 035




