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FORMÁT: LOTION

FUNKCE VÝHODY

Bez parfémů a barviv Určeno pro osoby citlivé na parfémy a barviva, které dávají přednost výrobkům bez jejich přídavku. 

Vhodné pro potravinářská zařízení Výrobek byl nezávisle vyhodnocen a neočekává se, že by stopová množství výrobku způsobovala nepříznivé toxikologické 
účinky. Osoby manipulující s potravinami by měly výrobek používat pouze v souladu s návodem k použití a výrobek by neměl 
přijít do přímého kontaktu s potravinami nebo předměty, které potraviny obsahují.

Certifikovaná ekoznačka EU1 Výrobek je certifikován tak, aby měl snížený dopad na životní prostředí během celého svého životního cyklu, od těžby surovin přes 
výrobu, používání až po likvidaci. www.ecolabel.eu

Ideální pro vysokofrekvenční použití Klinické testy ukazují, že opakované každodenní používání nemá vliv na zdravý stav bariérové funkce pokožky.

Mírný konzervační prostředek Speciální složení s jednou z nejšetrnějších konzervačních látek snižuje riziko podráždění pokožky při používání tohoto výrobku.

Obsahuje glycerin Hydratační přípravek, který zabraňuje vysoušení pokožky a zanechává ji po použití hladkou.

Složení s nízkou hodnotou pH (4.0-5.0) Složení s nízkou hodnotou pH to help minimise disruption from product use to the skin’s acid mantle, 
a natural layer which acts to help support the natural bacteria balance.

Hypoalergenní pokožka Dermatologicky testováno, aby se ověřilo a potvrdilo, že tento výrobek má velmi nízký alergenní potenciál a je určen pro citlivou 
pokožku. 

Bez silikonů Výrobek nemá žádné nepříznivé účinky, pokud přijde do styku s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.

PERFUME

Estesol® PURE
Lehký čistič rukou

POPIS PRODUKTU
Hypoalergenní pleťová voda na ruce k odstranění průmyslového prachu, špíny a nečistot 
z potravin. Bez parfemace a barviv. 

KDE POUŽÍT
Pro použití ve všeobecném průmyslovém a potravinářském prostředí k odstraňování 
lehkých olejů, tuků, obecné špíny a nečistot souvisejících s potravinami. 

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Pro běžné mytí si nejprve navlhčete ruce a naneste jednu dávku přípravku.
• Pro odstranění mastných nečistot aplikujte jednu dávku přípravku přímo na.
• suché ruce
• Rozetřete po všech částech rukou a opláchněte čistou vodou.
• Důkladně vysušte
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
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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.

ZÁKONNÉ PŘEDPISY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, který podléhá nařízení ES č. 1223/2009 (v 
platném znění) o kosmetických přípravcích a je v souladu s tímto nařízením. 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Informace o bezpečnosti, životním prostředí, manipulaci, první pomoci a likvidaci 
naleznete v bezpečnostním listu, který je ke stažení na adrese 
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 na obalu.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ PŘI MANIPULACI S POTRAVINAMI AREAS
Estesol® PURE podle návodu k použití, neovlivňuje kvalitu a bezpečnost potravin.

Výrobek byl posouzen pomocí analýzy rizik HACCP. metodiky. Byly identifikovány 
následující kritické kontrolní body, které jsou kontrolovány takto :

1.  Vliv na vůni a chuť potravin - Složení bylo nezávisle testováno podle “Senzorická 
analýza - Metodika - Trojúhelníková zkouška BS EN ISO 4120:2007” a bylo 
prokázáno, že nemá potenciál znehodnotit potraviny.

2.  Možné toxické účinky složek - Bylo provedeno nezávislé orální toxikologické 
hodnocení, které dospělo k závěru, že není pravděpodobné, že by potraviny, které 
mohou obsahovat stopová množství výrobku, měly nepříznivé toxikologické účinky.

CERTIFIKACE
Certifikace ekoznačky EU
Estesol® PURE byla udělena evropská ekoznačka: registrační číslo IE/030/003. 

Výrobek splňuje přísné požadavky ekoznačky EU, dobrovolné značky podporující 
vynikající kvalitu životního prostředí. Tato oficiální značka EU podporuje výrobky, které 
jsou navrženy tak, aby měly snížený dopad na životní prostředí tím, že mají menší dopad 
na vodní ekosystémy, splňují požadavky na biologickou rozložitelnost a minimalizují 
produkci odpadu snížením množství obalů. 

Další informace naleznete na adrese www.ecolabel.eu. 

Estesol® PURE
Lehký čistič rukou

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

Všechny suroviny používané k výrobě procházejí před použitím pro výrobu našich vysoce 
kvalitních výrobků důkladnou kontrolou kvality. 

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

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ 
Test kožní snášenlivosti
Nezávislé dermatologické testy provedené za účelem posouzení kožní snášenlivosti 
výrobku na dobrovolných testovacích osobách v polokluzivních modelech 48 hodin po 
sobě jdoucích aplikací ukazují, že výrobek při použití nedráždí.

Toxikologické schválení
Výrobek byl posouzen nezávislým toxikologem a byl prohlášen za bezpečný pro použití na 
rukou pro všechny věkové skupiny. 

Hypoalergenní pokožka Risk Assessment
Složení bylo posouzeno nezávislým toxikologem tak, aby bylo zajištěno minimální nebo 
žádné riziko vyvolání alergické kožní reakce, a proto splňuje požadavky pro označení 
“hypoalergenní” (Delphic Solutions Ltd, UK).

Alergici by se měli před použitím výrobku vždy seznámit se seznamem složek.

TESTY ÚČINNOSTI 
Hypoalergenní pokožka 
Složení bez vůně a barviv nevykazovalo žádné podráždění v nezávislém šestitýdenním 
opakovaném dráždivém náplasťovém testu (RIPT). Může způsobit podráždění nebo 
senzibilizaci kůže.  
Alergici by se měli před použitím výrobku vždy seznámit se seznamem složek.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST
MNOŽSTVÍ 
KUFŘÍKU

DISPENZOR

PUW1L Patrona 1 l (PR) 6 LGT1LDSEN

PUW2LT Patrona 2 l (PR) 4 LGT2LDPEN

PUW4LTR Patrona 4 l (PR) 4 LGT4LDREN

PN82543A06 Softbo 2 l (V) 6 27655, 26180, 
PN89741X10

SLOŽENÍ 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 
GLYCERYL COCOATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE. 
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