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Neutral Personlig Hygien
Neutrals serie med kroppsvårdsprodukter är särskilt utvecklade produkter för känslig
hud med 0% parfym, 0% färgämnen och 0% parabener. De har balanserat pH-värde och
är dermatologiskt testade vilket gör dem tillräckligt skonsamma för daglig användning.
De är rekommenderade av Astma- och allergiförbundet samt miljömärkta med Svanen.
Neutral Flytande Handtvål är en skonsam oparfymerad handtvål i praktisk pumpflaska
som får bort smuts, damm och irriterande ämnen, samtidigt som den är fri från onödiga
tillsatser som kan förvärra känslig hud. Mild och lugnande formula som gör händerna helt
rena och fria från föroreningar.
Artikelnr: T841268
Förpackningsstorlek: 6x250ml
Neutral Schampo är ett milt, effektivt och oparfymerat schampo som ger liv åt besvärligt hår.
Passar för alla hårtyper och är milt mot hårbotten som resulterar i ett mjukt och friskt hår.
Artikelnr: Z301522
Förpackningsstorlek: 8x250ml
Neutral Balsam är ett kraftfullt balsam som vårdar ditt hår. Det skonsamma men kraftfulla
balsamet skyddar ditt hår från faktorer som kan göra det torrt. Detta balsam tar bort tovor
och du får ett mjukt, lent och glansigt hår. Passar för personer med känslig hud.
Artikelnr: T109074
Förpackningsstorlek: 8x250ml
Neutral Duschgel är en oparfymerad duschkräm som passar för torr och känslig hud.
Neutral duschgel är skonsam för alla hudtyper och ger en fräsch rengöring.
Passar för hela kroppen och daglig användning.
Artikelnr: T113653
Förpackningsstorlek: 6x250ml
Neutral Handkräm är en kraftfull fuktgivande handlotion för känslig hud. Neutral
handlotion är full med ingredienser som är närande för huden och skyddar den känsliga
huden på dina händer. Den återfuktar för att förebygga irritation och allergiska reaktioner.
Innehåller glycerol, pantenol, jojobaolja och sheasmör som lugnar mycket torr hud.
Artikelnr: T127694
Förpackningsstorlek: 6x75ml
Neutral Intensivkräm är en intensiv fuktgivare för hud som behöver extra omsorg. Vissa
områden behöver lite extra uppmärksamhet. Den här oparfymerade fuktgivaren för känslig
hud är tillräckligt skonsam även för mycket torr, sprucken eller skadad hud. Särskilt
utvecklad för känslig hud. Den hjälper huden att reparera sig själv och har ett kraftfullt
skydd för exponerad hud.
Artikelnr: T130621
Förpackningsstorlek: 6x100ml
Neutral Roll-On Deodorant är en oparfymerad roll-on deodorant utan alkohol som inte
irriterar huden t.ex när du precis har rakat dig. Den har en mild men effektiv formula som
gör den perfekt för känslig hud samtidigt som den känns fräsch. Ger ett effektivt skydd mot
svett och lukt.
Artikelnr: T721913
Förpackningsstorlek: 6x50ml
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Neutral Personlig Hygien
Innehåll
Vägledande innehållsförteckning.
Kolla alltid innehållsförteckningen på din produkt för att få den mest
korrekta innehållsförteckningen.
Du kan se de senast uppdaterade innehållsförteckningarna och få mer
information om ingrediensernas funktioner här:
http://www.unilever.com/pioti/sv/p1.asp
Miljömärkt med Svanen
Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet

Diversey Sverige AB
Box 47313
100 74 Stockholm
Tel: 08 - 77 99 300
www.diversey.com
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