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HELLÄVARAINEN
PESUNESTE

RIITTOISA
KIRJOPESUJAUHE
UUTUUS
KÄSIHUUHDE!

pH 5,5

pH 10,5

BEA PRO
PÄIVITTÄISEEN PESUUN

BEA PRO
KÄSIN- JA KONEPESUUN

Bea Pro on tehokas ja turvallinen pesuneste päivittäiseen käsien ja vartalon sekä hiusten pesuun.
Se sisältää ihoa kosteuttavaa ja hoitavaa glyserolia ja betaiinia. Bea Pro ei sisällä hajusteita eikä
väriaineita ja sopii miedon koostumuksensa ansiosta hyvin herkkäihoisille ja usein toistuvaan pesuun.
Bea Pro pesunesteelle on myönnetty Joutsenmerkki ja se täyttää merkin asettamat ympäristö- ja
terveysvaatimukset.
UUTUUS!
Bea Pro käsihuuhde
Ominaisuudet
• Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde on
• ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
dermatologisesti testattu ihoystävällinen
• hellävarainen
käsihuuhde päivittäiseen käyttöön.
• kehitetty ja valmistettu Suomessa
• Nolla™ -hopeapolymeeriteknologian ansiosta
• Joutsenmerkitty luontoystävällinen tuote
mikrobien lisääntyminen iholla estyy.

Bea Pro kirjopesujauhe on tiivistetty pyykinpesujauhe kirjopyykille käsin- ja konepesuun kaikissa
lämpötiloissa (30−95 °C). Pyykinpesujauhe ei sisällä fosfaattia ja zeoliittia ja on luontoystävällinen. Peset
sillä tekstiilit tehokkaasti pesusta toiseen säilyttäen värit kirkkaina. Bea Pro kirjopesujauhe soveltuu myös
mikrokuiduille, esim. siivoustekstiilien pesuun. Tiivis koostumus pienentää annostelua, pakkausmateriaalin
tarvetta sekä kuljetusten aiheuttamaa rasitusta ympäristölle. Pakkauksissa annostelumitta.

Pakkaus ja ympäristö
Kanisteri, pullo ja etiketti ovat uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia, joka voidaan hyödyntää
materiaalikierrätykseen ja energiatuotantoon. Pakkauskartonki voidaan myös kierrättää.
Tuotetiedot
15734470
15734471
15734472
15772488

Bea Pro pesuneste 500 ml pumpulla
Bea Pro pesuneste 1 L dispenso
Bea Pro pesuneste 5 L kanisteri
Bea Pro alkoholiton vaahtoava käsihuuhde

ME 6 kpl
ME 10 kpl
ME 3 kpl
ME 8 kpl

6414504660761
6414504660792
6414504660754
6414504983235

Ominaisuudet
• riittoisa
• ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
• hellävarainen
• kehitetty ja valmistettu Suomessa
• Joutsenmerkitty luontoystävällinen tuote
Pakkaus ja ympäristö
Pesujauhepakkaukset on valmistettu kierrätyskartongista. Käytön jälkeen pakkaukset voidaan hyödyntää
raaka-aineena kierrättämällä tai energialähteenä polttamalla. Kannet ja kantokahvat on valmistettu
kierrätettävästä muovista.
Tuotetiedot
15766357
Bea Pro kirjopesujauhe 4 kg
15766353
Bea Pro kirjopesujauhe 8 kg

ME 1 kpl
ME 1 kpl

6414504930840
6414504930819

