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TDS ALFASEPT CLEANSING FOAM 

DUNG DỊCH TẮM KHÔ 

CÔNG DỤNG 

- Dung dịch gội khô ALFASEPT CLEANSING FOAM làm sạch và chăm sóc da 

không cần dùng nước, phù hợp cho bệnh nhân nằm giường, phụ nữ sau khi sinh và 

tiện lợi cho người đi du lịch và picnic. 

TÍNH NĂNG 

- Làm sạch và khử mùi hiệu quả. 

- Thân thiện với làn da. 

THÀNH PHẦN 

Nước, Ethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Lauryldimethylamine Oxide, Decyl 

Glucoside, Glycerine, Glycereth-26, Dipropylene Glycol, Caprylic/Capric Trglyceride, 

Menthol,  Sodium Benzoate, Citric Acid, Hương liệu. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

- Lấy một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay, mát xa nhẹ nhàng lên vùng da cần làm sạch để 

loại bỏ bụi bẩn, mùi hôi. 

- Dùng khăn khô sạch để lau lại, không cần rửa lại với nước. 

THÔNG TIN CẢNH BÁO 

- Sản phẩm có thể gây kích ứng nhẹ khi tiếp xúc trực tiếp với mắt hoặc nuốt phải. 

BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

- Nếu sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt, rửa mắt ngay với nước sạch nhiều lần. 

- Nếu nuốt phải sản phẩm súc miệng, uống nhiều nước và tìm trợ giúp y tế. 

KHUYẾN CÁO 

- Sản phẩm chỉ dùng ngoài. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. 

BẢO QUẢN 

- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30
o
C, ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt. 

- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh. 

SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH: 85/20/CBMP-VP 

HẠN SỬ DỤNG: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 150ml, 200ml, chai 1L, can 5L 

 Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

GIÁMPHẠM QUANG ĐẠT 
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