
 

 

                PRODUKTOVÝ  LIST  VÝROBKU 
 

  LARGO -  Hygienické mýdlo s antivirovou přísadou 

 
 Výrobce :  KRUFIN, s.r.o. , Vítězná 2201, 356 01 Sokolov, Česká republika, IČ 26353342 

                     krufin@seznam.cz, www.krufin.cz 

  

Kategorie : Kosmetické výrobky   ( dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009, ze dne 30. listopadu 2009, o kosmetických přípravcích (v platném znění)  

 

Popis výrobku :      Toaletní mýdlo je oplachový (rinse off) přípravek, určený na zevní části 

lidského těla – primárně na mytí rukou, příp. pak celého povrchu těla. Jedná se o slisovanou 

mýdlovou hmotu, doplněnou regulátory konzistence, zahušťovadlem, parfémem a 

pomocnými látkami. Obsahuje rostlinnou antivirovou přísadu -  rostlinný extrakt listů moruše 

bílé a extraktu kůry korkovníku amurského. 

 

 Spotřebitelské balení:  Obal kosmetického přípravku je tvořen BOPP folií a opatřen potiskem.  

  Velikost baleni    :          x       g 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 
 

Skupenství:  tuhý výlisek, bez mechanických nečistot 

Barva : bílá, až jemně krémová  

 Zápach (vůně): charakteristický, po parfému, svěží citrusová, zelená, květinová 

pH vodného roztoku:    8,5 – 10,5 

termostabilita:  stabilní při 5 – 25°C  

 

Složení ( Ingredients) INCI : Sodium Palmate,  Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerin, 

Calcium Carbonate, Zea MaysStarch, Morus Alba Leaf Extract, Phellodendron Amurense Bark 

Extract, Sodium Chloride,Lauric Acid, Titanium Dioxide,Parfum, Sodium Hydroxide, 

Tetrasodium Etidronate, Tetrasodium EDTA, Citronellol, Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, 

Buthylphenyl Methylpropional. 

 

Balení :    jednotlivé balení  100 g                                                   skupinové balení : 

mailto:krufin@seznam.cz


Doba minimální použitelnosti  :  Symbol otevřeného kelímku – 12M ( delší než 30 měsíců, 12 

měsíců pootevření) 

 

Pokyny pro skladování :             Skladovat v těsně uzavřených obalech, v suchých a chladných 

prostorách, chránit před přímým slunečním zářením, při teplotách od 5°C do 25°C.  

Bezpečnostní upozornění  :  Výrobek je bezpečný  (dle požadavků Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, Zpráva o bezpečnosti č. 400/2020, ze dne 5.5.2020) Při 

zasažení očí, nosní a ústní dutiny je potřeba vypláchnout je čistou vodou. 

 

Podmínky , kterým je nutno zabránit : Zvýšená vlhkost.  

 

 

 

 


