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ENERGIE FOAM 
Luxusní mycí prostředek na ruce Pěna - s vůní

POPIS PRODUKTU  
Luxusní pěna na mytí rukou s energizující vůní citrusů a koření, která jemně čistí ruce.

KDE POUŽÍT
Umývárny v kancelářích a veřejných zařízeních.

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Naneste jednu dávku na mokré nebo suché ruce
• Rozetřete po všech částech rukou a opláchněte čistou vodou.
• Důkladně vysušte

 ČIŠTĚNÍ | UMÝVÁRNA 

FUNKCE VÝHODY

“Energizující” vůně obsahující přírodní esenciální 
oleje

Vytváří příjemný zážitek z mytí rukou a zanechává na pokožce lehkou, příjemnou vůni.

Luxusní hedvábně hladká pěna Poskytuje luxusní mytí rukou a po použití zanechává pokožku svěží.

Složení bez mýdla s hodnotou pH šetrnou k 
pokožce

Složení udržuje kyselý plášť pokožky; vrstvu na povrchu pokožky, která pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu bakterií.

Obsahuje glycerin a panthenol pro zvlhčení 
pokožky

Zvlhčující přípravky, které zabraňují vysoušení pokožky a po použití zanechávají pokožku hladkou.

Pohodlné, rychlé a snadné Dávkuje pěnu na ruce, která je okamžitě připravena k umytí, pro rychlé a snadné opláchnutí rukou a umyvadel.

Vynikající náklady při používání Je velmi úsporný, k účinnému čištění rukou stačí pouze jedna dávka. 
Poskytuje o 30 % více mytí a spotřebuje o 36 % méně přípravku ve srovnání s mýdlem v pleťové vodě.

Vynikající náklady při používání Může ušetřit až 45 % spotřeby vody ve srovnání s mýdly v pleťové vodě.
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných 
znalostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné 
záruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním 
smyslu. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného 
vývoje.
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ  
Test kožní snášenlivosti
Byly provedeny klinické dermatologické testy k posouzení kožní snášenlivosti výrobku s 
dobrovolnými testujícími osobami v polokluzivních modelech 48 hodin po sobě jdoucích 
aplikací. Tyto testy i praktické použití prokázaly, že výrobek má velmi dobrou kožní 
snášenlivost. Odborné zprávy o kožní snášenlivosti jsou k dispozici na vyžádání. 

Toxikologické schválení
Výrobek byl nezávisle posouzen z hlediska toxicity pro člověka a stability výrobku.  Je 
prohlášen za bezpečný pro zamýšlené použití a splňuje všechny příslušné regulační 
požadavky.

TESTY ÚČINNOSTI 
Úspora vody
Nezávislé testy ukazují, že mytí rukou pěnovým mýdlem namísto mýdla v pleťové vodě 
může snížit průměrnou spotřebu vody až o 45 % (Zpráva: Jak může jednoduchá změna v 
umývárně výrazně snížit spotřebu vody a související náklady. Durrant a McKay, 2011). 

SLOŽENÍ 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH SULFATE, 
GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PARFUM 
(FRAGRANCE), PANTHENOL, TETRASODIUM EDTA, TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL 
ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, LIMONENE, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHISZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CI 42090.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST
MNOŽSTVÍ 
KUFŘÍKU             

DISPENZOR

ENG250ML Lahvička s pumpičkou 250 ml 6 -

ENG1L Patrona 1 l 6 WHB1LDS

ZÁKONNÉ PŘEDPISY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, který podléhá nařízení ES č. 1223/2009 (v 
platném znění) o kosmetických přípravcích a je s ním v souladu.  Obsahuje biologicky 
odbouratelné povrchově aktivní látky v souladu s nařízením o detergentech č. 648/2004 
(v platném znění).

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Informace o bezpečnosti, životním prostředí, manipulaci, první pomoci a likvidaci naleznete 
v bezpečnostním listu, který si můžete stáhnout ze stránek 
https://www.scjp.com/cs-cz/sds-pid-knihovna

ŽIVOT NA POLIČCE
Tento výrobek má při skladování v neotevřeném stavu při pokojové teplotě trvanlivost 
nejméně 30 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti po otevření: viz údaj na obalu.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 
Produkty SC Johnson Professional jsou vyráběny v zařízeních, která dodržují požadavky 
správné výrobní praxe (cGMP).  

Všechny suroviny používané k výrobě procházejí před použitím pro výrobu vysoce kvalitních 
produktů SC Johnson Professional důkladnou kontrolou kvality.  

Všechny hotové výrobky jsou před odesláním našim zákazníkům podrobeny intenzivnímu 
testování kvality.   
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