
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ANTISEPTIC HAND GEL  
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ  

ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΣ: DALON  

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 80% V/V ETHYL ALCOHOL  
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Α’ 
ΟΨΗ: 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) 
FORMULATED ACCORDING TO WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Dalon alcohol antiseptic hand gel 80% v/v. Cleans and protects.  No need 

for water and soap 

Dalon αλκοολούχο αντισηπτικό gel χεριών 80% v/v. Καθαρίζει και 
προστατεύει τα χέρια.  Δεν χρειάζεται σαπούνι και νερό. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
INSTRUCTIONS OF USE: 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Απλώστε ικανή ποσότητα στα χέρια σας και τρίψτε τα 
σχολαστικά καλύπτοντας όλη την επιφάνειά τους, μέχρι να στεγνώσουν. 
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.   
INSTRUCTIONS OF USE: Apply an appropriate quantity on your hands and 
rub thoroughly covering all surfaces, until dry. Yοu do not have to wash it 
off.  

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
WARNINGS: 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :  
Εξωτερική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό,  ευαίσθητο ή 
ερεθισμένο δέρμα.   Χρήση σε βρέφη και νήπια μόνο μετά από ιατρική 
επιβεβαίωση.  Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
Φυλάξτε το σε σκιερό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά.  Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποφύγετε την περιοχή των ματιών. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 
ερεθισμό.   Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο 
οφθαλμικός ερεθισμός  συμβουλευθείτε ή επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Αποφύγετε την επαφή με τα ρούχα γιατί μπορεί να τα αποχρωματίσει. 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την 
ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε το κέντρο 
δηλητηριάσεων: 2107793777 
 
PRECAUTIONS/ WARNINGS:  External use only. Do not use on damaged, 
sensitive or irritated skin.  Usage in infants and toddlers only after medical 
confirmation.  Read label before use.  
Keep in a dark and cool place, out of reach of children. Keep container 
tightly closed. 
Avoid contact with eyes.  Causes serious eye irritation. In case of eye 
contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If the eye irritation does 
not subside, consult or visit a doctor. 
Avoid contact with clothes as it may discolor them. 
If medical advice is needed have product container or label at hand. In case 
of swallowing call poisoning control center: +30210 7793777 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ:  Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Μακριά από θερμότητα, 
σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε Εύφλεκτο 
μέχρι να στεγνώσει.   
CAUTION:  Extremely flammable liquid and vapor.  Keep away from heat, 
sparks, open flames, hot surfaces. No smoking. Flammable until dry.  

INGREDIENTS: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σε κάθε 100 ml  προϊόντος περιέχονται 80ml αιθυλικής 
αλκοόλης. 

INGREDIENTS: Every 100ml of the product contains 80ml ethyl alcohol.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

SERAFEIM LABORATORIES SMPC, 29 Korinthou str, Metamorfosi. Τ: 
+302102856914 
Ε: info@daloncosmetics.gr , www.daloncosmetics.gr 
 

FLAMMABLE ICON: 

   
RECYCLE ICON: 

 
COUNTRY OF ORIGIN: 

PRODUCED IN GREECE/ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

RECYCLE TRASH BIN ICON:  

 
ITEM NUMBER:  AHG001 

BARCODE NUMBER:  5203226 270171 


