General information
CPNP Reference: 1033335
Industry Reference: N/A
Version: 1
Date first notification: 04/10/2012 18:13:54
Last modification date: 19/08/2016 12:12:13
Product Name

Shades (if applicable)

HillVital Gyógyfüves Mesterbalzsam

Language
Magyar

Product specifically intended for children under 3 years of age: No
ID: 30774
Responsible person: Global Partners System Kft.
Responsible person address: Izabella u. 1. 4432 Nyíregyháza Hungary
Phone: +3642783718
Fax: +3642783718
Email: info@hillvital.com
Contact person: Peter Budai
Contact person address: Izabella u. 1. 4432 Nyiregyhaza Hungary
Phone: +36308384352
Additional phone 1: +3642783718
Additional phone 2:
Fax:
Email: marketing@hillvital.com
Product ready to go on the market or product already on the market Yes
Product imported in the Community: No
Member State of first placing on the market: Hungary
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Product details
Category level (1>2>3): Skin products > Skin care products > Body care products
Physical form: Cream / paste
Notification type: Exact concentrations
Substance

Value
(%w/w)

Complete composition

Formulation name: Skin Care Cream, Lotion, Gel
Qualitative and quantitative composition document
CMR
None
Nanomaterials
None

Original packaging (photograph)
Name

Options

hv_mb_mod.jpg

Original labelling (image)
Name

Options

hillvital_mesterbalzsam_label.pdf

Original labelling (text)
Hillvital Gyógyfüves mesterbalzsam Természetes hatóanyagok Nem tartalmaz: mesterséges illatanyagot, színezéket,
kőolajszármazékot Magyar természetgyógyászok és életreformerek tudományos egyesületének ajánlásával Magyar termék
nagydíj 2014 Gyógykozmetikum kategóriában 12 gyógynövény Hillvital cosmetics A hillvital mesterbalzsam 12 speciális,
természetes gyógynövényből készült. Hatóanyagai a legjobb minőségűek és 100%-ban természetesek. Mesterséges
színezéket, illatanyagot, parabéneket, kőolaj-származékokat nem tartalmaznak. 2014 szeptemberétől az európai minőséget
jelentő, a szigorú követelményeket támasztó a magyar termék nagydíj kitüntetés büszke viselője. Használati utasítás: Naponta
kétszer, reggel és este kenjük a megtisztított, problémás testfelületre, különösen végtagokra, majd addig masszírozzuk, amíg
az teljesen fel nem szívódik. Ne tárolja hűtőben, mert hatóanyag-tartalmának ereje csökkenhet. A termék illóolaj tartalmánál
fogva bőrpírt okozhat, ezért használata előtt ajánlatos bőrpróbát végezni. Ingredients, összetétel: aqua, isopropyl myristate,
aesculus hippocastanum seed extract, glycerin, polyglyceryl-3 dicitrate/stearate, aloe barbadensis leaf juice, cetyl alcohol,
alcohol, benzyl alcohol, helianthus annuus seed oil, menthol, camphor, xanthan gum, rosmarinus officinalis leaf oil, juniperus
communis fruit oil, isopropyl alcohol, eucalyptus globulus leaf oil, thymus vulgaris oil, calendula officinalis flower extract,
curcuma longa rhisome extract, pinus sylvestris leaf extract, arnica montana flower extract, chamomilla recutita flower extract,
limonene, linalool Gyártási azonosító és felhasználhatóság dátuma -hónap, év- a tégelyen jelölve. Felelős személy, gyártó:
Global partners system kft. 4432 Nyíregyháza, izabella u. 1. Web: www.hillvital.hu Telefonszám: 06 42 783 718 250 ml
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