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Produktbeskrivning
Bambo Nature-oljan är särskilt framtagen för känslig babyhud och torr hud. Oljan är perfekt i badet och kan tillsättas i babyns badvatten eller 
användas i duschen. Vår Bambo Nature-olja tillför mycket fukt till känslig babyhud eller torr hud, vilket gör den idealisk att använda direkt på torr 
hud eller för behandling av mjölkskorv. Produkten är dermatologiskt testad, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic, är Svanen-märkt och innehåller 
naturliga och certifierade ekologiska ingredienser som är godkända av Ecocert COSMOS. Oljan är vegansk och innehåller endast växtbaserade ingredi-
enser. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Badolja

Varumärke Bambo Nature

Features Utan färgämnen och parfym

Material PE, PP

Tekniska ingredienser Caprylic/Capric Triglyceride, Olus Oil, Brassica Campestris Seed Oil, Brassica Napus Seed Oil, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Citric Acid

Längd/djup 4 cm

Bredd 4 cm

Höjd 6 cm

Diameter 4 cm

Vikt, netto 133 g

Vikt, brutto 169 g

Volym, netto 145 ml

Kön Unisex

Märkningar Asthma Allergy Nordic, ECOCERT COSMOS, Svanenmärket, Vegan Society

Säkerhetsanvisningar och varningar Produkten ska endast användas utvändigt på kroppen. Undvik ögonkontakt. 

På grund av produktens sammansättning är utg-
ångsdatum baserat på produktionsdatum:

30 månader

Hållbarhet, öppnad 6 månader

Förvaringsinstruktioner Förvaras frostritt i originalförpackning. Undvik hög temperatur och direkt solljus.

Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

   

Badolja, Bambo Nature, 145 ml, utan 
färgämnen och parfym

 Naturliga ingredienser
 Återfuktande

Artikelnummer |  100001193710



ABENA · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

  |  21.04.2022

Artikelnummer 100001193710   2/2
PR
O
D1

88
21

 
 
10

00
01

19
37

10

Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 48 st 39.5 cm 29.3 cm 19.6 cm 5703538444708

fp 6 st 13 cm 9 cm 17 cm 5703538444692

Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till 
råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.  
  

Asthma Allergy Nordic är ett bevis på att produkten rekommenderas av experterna från Asthma-Allergy Nordic. Produkter med 
märkningen innehåller inte parfym eller färgämnen och utgör minimal risk för utveckling av hudallergi. 

Ecocert COSMOS är en global standard för kosmetika. Märkningen garanterar att åtminstone 20% av ingredienserna är 
ekologiska (10% för avsköljningsprodukter), att hela produktionsprocessen är kontrollerad samt att förpackningen består av 
nedbrytningsbara eller återanvändningsbara material. 

Produkter med Vegan Society-certifikatet innehåller inga animaliska ämnen och har inte testats på djur.

Din garanti att våra 
produkter blivit testade 
mot ingredienser vilka 
potentiellt kan orsaka 
hudirritation. Tester 
genomförda av ett oberoende 
tredjepartslaboratorium.

Produkten innehåller inte 
parfym.

Produkten innehåller inte 
färg.
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