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FRUITY ECO  
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

• Grondige maar zachte reiniging 

• Bevat korrelstructuur gemaakt van olijfzaadpoeder  

• Aangepast aan de natuurlijke ph-waarde van de  

menselijke huid  

• Biologisch afbreekbaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
FRUITY ECO is vooral geschikt voor het verwijderen van 
middelzware en zware vervuiling, bijv. van vet, olie, 
metaalstof, grafiet of roet, die niet kunnen worden 
verwijderd met een handreiniger zonder 
schuurmiddelen. Het reinigende effect van het product 
wordt ondersteund door natuurlijk, biologisch 
afbreekbaar olijfzaadpoeder, dat qua korrelstructuur en 
korrelfijnheid speciaal is aangepast aan dit gebruik. Door 
het lage soortelijk gewicht zijn verstoppingen van 
afvoeren en leidingen niet te verwachten. De 
koolzaadolie die erin zit, ondersteunt de reinigende 
kracht van het product en helpt huidirritatie te 
voorkomen dankzij het lipiden balancerende effect. De 
pH-waarde van het product is aangepast aan de 
natuurlijke zuurmantel van de menselijke huid, die in zijn 
functies niet wordt beïnvloed door het product. 
Bescherm de Fruity Eco tegen bevriezing!! 
 
TOEPASSINGEN: 
Gebruik Fruity Eco tijdens het wassen van de handen. 
Maak de handen nat en gebruik dan de Fruity Eco om de 
handen vrij van vervuilingen te krijgen. 
Spoel de handen af en droog deze daarna goed af.  
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Plaats de Fruity Eco in de desbetreffende dispenser. 
Hierna kunt u meteen uw handen wassen/verzorgen met 
de Fruity Eco.   
 

 



  | Technical Information / Selling Sheet  - NL 
Version 2/4300/NL 

 
 
 

www.propart-international.com 

 SPECIFICATIES: 
Fruity Eco sluit aan op de EU Cosmetica verordening 
1223/2009 van de Europese Commissie en is ook speciaal 
ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd volgens 
deze richtlijnen. Voor de producten die vallen onder deze 
verordening, zijn geen veiligheidsinformatiebladen nodig, 
maar alleen voor producten die onderworpen zijn aan de 
chemicaliën wet. 
 
 
Samenstelling volgens INCI 
Nr.  INCI Benamingen 

1. AQUA 
2. OLEA EUROPAEA SEED POWDER 
3. SODIUM LAURETH SULFATE  
4. SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE 
5. BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL 
6. SODIUM CHLORIDE 
7. OLEIC ACID 
8. COCO-GLUCOSIDE 
9. GLYCERYL OLEATE 
10. SODIUM CITRATE 
11. XANTHAN GUM 
12. SODIUM BENZOATE 
13. POTASSIUM SORBATE 
14. CITRIC ACID 
15. PARFUM 

 
INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredients 
 


