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Soft Care LUX 2in1
Hår- og bodyshampoo

Beskrivelse
Soft Care Lux 2-in-1 er en mild hår- og bodyshampoo. Shampooen kan også
anvendes til skumbad, og er velegnet til brug i badeværelser på hoteller og
baderum i sportsklubber og produktionsvirksomheder.

Egenskaber
• Indeholder en sammensætning af milde overfladeaktive stoffer,

fugtgiver, hårplejende stoffer, perlemor, parfume og
konserveringsmidler

• Sammensætningen af anioniske og amfotære tensider sikrer en
fremragende fjernelse af fedt og snavs, emulgering af løsnet snavs og
stabilisering af emulsionen

• Sammensætningen af milde tensider gør produktet velegnet til hyppig
brug (ingen hudirritation eller udtørring)

• De fugtgivende stoffer giver en hudplejende virkning, mens andre
ingredienser hindrer statisk elektricitet

• Kan også anvendes som skumbad � den skummer godt uanset vandets
hårdhedsgrad

• Danner ikke kalksæbe, og efterlader badet let at rengøre
• Generelt velegnet til brug i hotellers badeværelser, og baderum i

sportsklubber og produktionsvirksomheder
• Formuleret i henhold til det europæiske kosmetikdirektiv og er sikker at

anvende, når den håndteres i henhold til instruktionen

Fordele
• Rengør huden og håret effektivt
• Mildt og effektivt 2-i-1 produkt
• Danner behageligt skum
• Kan også bruges til skumbad (danner ikke kalksæbe)

Brugsanvisning
Anvendelse
Som hår- og bodyshampoo: Massér den fugtige hud/hår med en passende
mængde shampoo til der dannes skum. Skyl og tør huden/håret grundigt
 
Som skumbad: Kom sæben i badet, før der kommes vand i
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Tekniske specifikationer
Udseende: Hvid, uklar væske
Vægtfylde [20°C]: 1.04 g/cm³
Viskositet [mPa.s; 25 ºC]: 2200
pH [koncentreret]: 4.5 � 5.0
 
Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation
 
INCI-deklaration
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Glycol, Distearate, Laureth-4, Sodium
Benzoate, Sodium Chloride, Citric Acid, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium
Hydroxide, Parfume.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug.

Opbevaring
Skal opbevares tørt i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.

Holdbarhed
Holdbar i mere end 30 måneder i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
Mindsket påvirkning af vandlevende organismer
Mindre brug af farlige stoffer
Klar brugsanvisning

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7519459     24x250 ml Plastflaske
7519332    6x800 ml                                                                   Plastpose
7519457                                        28x300ml                                                                   Plastflaske    
7519458                                        24x250ml                                                                   Plastflaske   




