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Coating

Version

Please note: All colours are kiss fitting, traps and chokes have not been applied to this artwork.

-
Model -

Overall Dimensions W: 141,3 x H: 150 mm

-

4,6 pt used

Hårmousse
Muotovaahto

Super Strong
Kraftig hold

Sterk

150 ml

Extremt brandfarligt

Yderst brandfarlig

Ekstremt brannfarlig

Erittäin helposti
syttyvä

Tryckbehållare. Skydda från 
solljus. Får ej utsättas för 
temperaturer över +50 °C. 
Får inte punkteras eller 
brännas, gäller även tom 
behållare. Får ej användas 
nära öppen eld. Förvaras 
oåtkomligt för barn. För- 
varas åtskilt från antändnin- 
gskällor. Rökning förbjuden.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod
sollys og må ikke udsættes for temperaturer 
over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, 
heller ikke når den er tømt. Udtømning må
ikke finde sted mod åben ild eller glødende 
legemer. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning 
forbudt.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må 
ikke utsettes for temperaturer over 50 °C
Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når 
den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av 
åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk 
fra antennelseskilder. Røyking forbudt.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpais- 
teessa eikä yli 50 °C lämpötilassa. Ei saa 
puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa 
suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan 
aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä.
Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten 
ulottumattomissa.

Kvalitetssäkrad av/Kvalitetssikret av/ 
Laadunvarmistus Coop Trading A/S.
Tillverkat i Nederländerna/Fremstillet i Holland/ 
Produsert i Nederland/ Valmistusmaa 
Alankomaat för/for Coop Trading A /S, 
Postboks 59, DK-2620 Albertslund/ 
Valmistuttaja/ Tillverkat för SOK/Inex Partners 
Oy, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland.

150 ml ℮

 SE Skaka behållaren före användandet och 
håll den lodrätt med munstycket nedåt. Tryck ut 
skummet i handflatan och det jämnt i fuktigt 
eller torrt hår.
Varning: Undvik att få hårmousse på textilier 
då det i samband med tvätt kan orsaka fläckar. 
Håret ska vara torrt innan det kommer i 
kontakt med kläder.
Förpackning: Sorteras som metall och hård 
plast.
Kundkontakt: 020-71 10 10/www.coop.se

 DK Ryst dåsen godt før brug og hold den 
lodret med mundstykket nedad. Tryk skummet 
ud i hånd- fladen og fordel det jævnt i fugtigt 
eller tørt hår.
Advarsel: Undgå at få hårmousse på tekstiler, 
da det i forbindelse med vask kan give pletter. 
Håret skal være tørt inden kontakt med tøjet.
Forbrugerkontakt: www.coop.dk

 NO Rist flasken godt før bruk og hold den 
opp ned. Trykk skummet ut i håndflaten og 
fordel det jevnt i fuktig hår eller i tørt hår.
Advarsel: Unngå å få  hårmousse på tøyet. 
Ved vask kan tøyet få flekker. Håret skal være
tørt før kontakt med tøy.
Emballasje: Sorteres som metall og plast.
Forbrukerkontakt: tlf. 22 89 95 95/
e-post: varesikring@coop.no

 FI  Ravista pulloa ennen käyttöä ja pidä se 
suorassa suutin alaspäin. Purista vaahtoa 
kämmenelle ja levitä se tasaisesti kosteisiin tai 
kuiviin hiuksiin.
Varoitus: Vältä muotovaahdon kosketusta 
vaatteiden kanssa. Se saattaa aiheuttaa pesun 
yhteydessä läikkiä. Hiusten on oltava kuivat 
ennen vaatekosketusta.
Pakkaus: Metallia (Al), muovia (PE, PP).
Kuluttajayhteydet: www.inex.fi

Ingredienser/Ainesosat: Aqua, Isobutane*, 
Alcohol, Ethyl Ester of PVM/MA Copolymer, 
Propane*, Aminomethyl Propanol, 
Quaternium-52, Butane*, Ceteareth-12, 
Panthenol, Parfum. 
*drivmedel/drivmidler/kantokaasuja
pH: Ca./n. 6.
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