
20-95 °C20-95 °C50

SENSITIVE GELSENSITIVE GEL

 
natural soap

**

natural soapnnnnnnnnnnnaaaannnnnnaannnaaaaaaaaaatttnnaaatnnaana
HypoallergenicHypoallergenic
PerfumePerfume
Hypoallergenic
Perfume

Skin‘s microbiome
Respects
Skin‘s microbiome
Respects
Skin‘s microbiome

naturalnaturalnaturala u aa u a
ingredientsingredients

natural
ingredients

222000-99955555 C°CC°C°CC°C
**Related to organic ingredients,

according to OECD 301/302
**Related to organic ingredients,

according to OECD 301/302
**Related to organic ingredients,

according to OECD 301/302
**Related to organic ingredients,

according to OECD 301/302
**Related to organic ingredients,

according to OECD 301/302

De
rm

at
ologically

DDDDDeee
rrrmmmmm

aaaaatttt
oooolllooogggiiiiicccccaaaaallllllllllllyyyyyy

tested

tttteeeeeesssssstttteeeeeeeddddddddd

Recyclable
bottle*100%
Biodegradable
ingredients**92%

cleaner world
For a

0000000

Persil Sensitive Gel. 
EE: Pesuvahend. Sobib tundlikule nahale. Hoiatus. 

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa 
toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitseprille. 

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade 
ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Maaletooja: Henkel Latvia SIA, Gustava Zemgala 76, LV-1039, Riia, 
Läti, tel. +3726155438. ***Aloe Vera lõhnaga LT: Skalbimo priemonė. Tinka jautrią odą turintiems žmonėms. 
Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto 
talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS 
Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima 
tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Platintojas: Henkel Latvia SIA, 
Gustava Zemgala gatve 76, Riga, LV-1039, Latvija, tel.: + 37052740311. ***Aloe Vera aromatas LV: Veļas mazgāšanas 
līdzeklis. Piemērots cilvēkiem ar jutīgu ādu. Uzmanību. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Medicīniska padoma 
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot 
acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas 
un ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet palīdzību mediķiem. Izplatītājs: SIA Henkel 
Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV - 1039, Latvija, tel. +37167819310. ***Aloe Vera aromāts PL: Płynny środek do 

prania białych tkanin we wszystkich typach pralek i ręcznie. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Dystrybutor: Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000. 

Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com / www.henkel.pl. Informacje dot. 
postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99. ***Zapach Aloe Vera RU: Средство для стирки. Осторожно. Может вызывать 

аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе 
упаковку продукта или этикетку. Держать в недоступном для детей месте. Использовать средства защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ 

НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание. Если раздражение 
глаз не проходит: обратиться за медицинской помощью. Полностью пустую упаковку / контейнер утилизировать как бытовые 
отходы. Импортёр в Калининградскую область: ООО Марио-Плюс, 236005, Калининград, ул. Камская, 65А. Экспортёр в Калининградскую 
область: SIA Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Латвия, тел. +37167819310. ***с ароматом Aлоэ Bера 
UA: ОБЕРЕЖНО. Тримати в недоступному для дітей місці. Викликає серйозне подразнення очей. При використанні вдягайте 
захист очей. При потраплянні в очі - обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо 
вони присутні і це легко зробити. Продовжити промивання очей. Якщо подразнення очей не проходить звернутися до 
лікаря. В цьому випадку слід мати при собі упаковку продукту або етикетку. Імпортер та дистриб'ютор: ТОВ «Хенкель Україна», 
вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., 07301, Україна. Гаряча лінія Хенкель: 0 800 50 13 13 (дзвінки з усіх 
стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні) www.henkel.ua / www.persil.ua

EE: Mitte kasutada villaste ja siidist kangaste puhul. Säilitada temperatuuril +5°C kuni +40°C. Säilivusaeg: 3 aastat pudelile märgitud tootmiskuupäevast.
LT: Nenaudoti vilnonių ir šilkinių audinių skalbimui. Laikyti nuo +5°C iki +40°C temperatūroje. Galiojimas: geriausias 3 metus nuo pagaminimo datos. LV: Nav 
paredzēts vilnas un zīda izstrādājumu mazgāšanai. Uzglabāt no +5°C līdz +40°C temperatūrā. Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma, kas norādīts uz 
iepakojuma. PL: Zawiera skadniki pochodzenia naturalnego; Delikatny dla mikrobiomu skóry; Hipoalergiczna kompozycja zapachowa. Nieprzydatny do prania 
wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin. Przechowywać w temperaturze 5 - 40°C. 
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu. 
Butelka w 100% przeznaczona do recyklingu. Działa już w niskich temperaturach.
RU: Не использовать для стирки изделий из шерсти и шёлка. Хранить при 
температуре от +5°C до +40°C. Срок годности: 3 года с даты производства, 
указанной на упаковке. UA: Концентрований рідкий засіб для прання білих та 
світлих речей для будь-якого типу пральних машин або ручного прання Persil 
Sensitive° Гель з натуральним милом та ***з ароматом Алое Вера. °Персіл 
Сенситів. Для виробів з вовни та шовку використовуйте спеціальні пральні 
засоби. Після закінчення строку придатності утилізувати як побутові відходи. 
Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення (дату виготовлення див. на 
упаковці). Зберігати при температурі від +5°С до +40°С.
Koostis / Sudėtis / Sastāvdaļas / Składniki / Состав / Склад: 
5-15% anioonseid pindaktiivseid aineid / anijoninės paviršinio aktyvumo 
medžiagos / anjonu virsmaktīvās vielas / anionowe środki powierzchniowo 
czynne / анионные ПАВ / аніонні ПАР; <5% mitteioonilisi pindaktiivseid aineid, 
seepi, fosfonaati / nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, muilas, fosfonatai / 
nejonu virsmaktīvās vielas, ziepes, fosfonāti / niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, mydło, fosfoniany / неионогенные ПАВ, мыло, фосфонаты / 
неіоногенні ПАР, мило, фосфонати; ensüüme, optiline valgendi, lõhnaaineid / 
enzimai, optiniai balikliai, kvapiosios medžiagos / enzīmi, optiskie balinātāji, 
smaržas un aromātiskās kompozīcijas / enzymy, rozjaśniacz optyczny, kompozycja 
zapachowa / энзимы, оптический отбеливатель, отдушки / ензими, оптичний 
відбілювач, Також: ароматизатори; säilitusained / konservantai / konservanti / 
środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol / консерванты: 
бензізотіазолінон, Феноксіетанол / консерванти: бензізотіазолінон, Феноксіетанол.

EE: Toodetud / LT: Pagaminta / LV: Ražots / PL: Producent / RU: Производитель / 
UA: Виробник: (P) Henkel Polska Operations Sp. z o.o, ul. Domaniewska 41, 

02-672 Warszawa / «Xeнкель Польща Оперейшнз», Польща, 02-672, м. Варшава, 
вул. Доманієвська, 41, Польща. Poola / Lenkija / Polija / Polska / Польша / Польща. 

*currently valid for / *в настоящее время действителен в: CZ, PL, HU, SI, EE, LT, LV, AT
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1) pehme, keskmine vesi / minkštas, vidutinio kietumo vanduo /
mīksts, vidēji ciets ūdens / woda miękka, średnio miękka /
мягкая вода, вода средней жесткости / М'яка, середньої 
жорсткості вода
2) kare, väga kare vesi / kietas, labai kietas vanduo / ciets, īpaši 
ciets ūdens / woda twarda, bardzo twarda / жёсткая вода, особо 
жёсткая вода / Жорстка, дуже жорстка вода

2,50L/Л
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