
Hajustamaton Lacto line 
pesuneste kuivalle ja her-
källe iholle. Sopii koko 
keholle. 
Lacto line on lievästi hapan, 
maitohappoa sisältävä, ihoa 
suojaava ja hoitava pesu-
neste:
- usein toistuvaan pesuun
- �nnisen ihon puhdistukseen
- intiimihygieniaan
- vauvan kylvetykseen

Lacto line sopii kasvojen, 
vartalon ja hiusten päivittäi-
seen pesuun. Se suojaa ja 
kosteuttaa ihoa. Iho pysyy 
pehmeänä ja vastustuskykyi-
senä ulkoisia ärsykkeitä 
vastaan. Se estää myös 
bakteerikasvua ja hajun 
muodostumista. 

Käyttöohje: kostuta iho 
vedellä, kaada kämmenelle 
tai pesusieneen Lacto line 
pesunestettä, vaahdota ja 
pese normaalisti. Vauvan 
pesussa lisää Lacto line pesu-
neste suoraan pesu- tai 
kylpyveteen. 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamide DEA, Glycol Distearate, Lactic acid, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben 

No animal 
testing
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TVÄTTLÖSNING

Pesuneste

Hellästi
hoitava

Oparfymerad Lacto line 
tvättlösning för ömtålig 
och torr hud. För hela 
kroppen. 
Lacto line är en vårdande 
tvättlösning som skyddar 
huden, den är lätt sur och 
innehåller mjölksyra:
- för återkommande tvätt
- för rengöring av �nnig hy
- för intimhygien
- för badande av småbarn

Lacto line passar för daglig 
tvätt av ansikte, kropp och 
hår. Lacto line skyddar och är 
fuktgivande. Huden håller 
sig mjuk och är motstånd-
skraftig mot yttre retningar. 
Den förhindrar även tillväxt 
av bakterier och uppkomst 
av lukt.

Bruksanvisning: fukta 
huden med vatten, häll Lacto 
line -tvättlösning på hand�a-
tan eller på en tvättsvamp, 
skumma upp och tvätta 
normalt. Vid badande av små-
barn, tillsätt Lacto line direkt i 
tvätt- eller badvattnet. PH 4,5

Unscented Lacto line body 
wash for dry and sensitive 
skin. Suitable for the 
whole body. 
Lacto line is a skin care solu-
tion that protects the skin. It 
is slightly acidic and contains 
lactic acid:
- for frequent washing
- for spotty complexion
- for intimate hygiene
- the bathing of infants
 
Lacto line is suited for daily 
use for the face, body and 
hair. It protects and moistur-
izes skin. The skin stays soft 
and resistant against exter-
nal irritants. It also prevents 
bacterial growth as well as 
body odor. 
 
Instructions: moisten the 
skin with water, pour Lacto 
line liquid onto palm or 
loofah, lather and wash as 
usual. For babies, add Lacto 
line directly into bath water.




