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ROSE FOAM 
Podpisová vůně Enchanted Rose Pěna Hand Wash

POPIS PRODUKTU  
Jemná, biologicky odbouratelná pěna na mytí rukou s přidanými hydratačními látkami 
a lehce provoněná novou Podpisovou vůní Enchanted Rose. Čistí ruce a Smyje více než 
99 % nečistot a choroboplodných zárodků.

KDE POUŽÍT
Umývárny v kancelářích, školách, školkách, veřejných zařízeních, zdravotnických 
zařízeních a zařízeních pro péči o staré lidi. 

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Naneste jednu dávku na mokré nebo suché ruce
• Rozetřete po celé ploše rukou
• Opláchněte čistou vodou
• Důkladně vysušte

ČIŠTĚNÍ | UMÝVÁRNA

FUNKCE VÝHODY

Podpisová vůně Vůně “Okouzlující růže” s pečujícími, příjemně svěžími a čistými tóny, které povznášejí vášnivý vzhled. 
pro každodenní použití na toaletě. Prokazatelně se těší široké oblibě mezi uživateli toalet. 

Mírné složení Dermatologicky testováno, aby se ověřilo a potvrdilo, že tento výrobek nevyvolává podráždění pokožky.

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

Certifikát ECARF 1 Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro je dobře snášen citlivou pokožkou. ecarf-
siegel.org/en/about-seal.

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

Složení s nízkou hodnotou pH 
(4.0 – 5.0)

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

Smyje více než 99 % nečistot a choroboplodných 
zárodků

Při správném použití stačí jediná pumpička k vysoce účinnému čištění pleti.

Snadno biologicky odbouratelné Vzorec a 1 jeho složka obsahující uhlík se rozloží na jednoduché, 
v souladu s normou OECD301F za 28 dní nebo méně.

Certifikovaná ekoznačka EU 2 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

Vysoce kvalitní hladká pěna Příjemný pocit hedvábně hladké pokožky při mytí; pomáhá posilovat správnou praxi mytí rukou.

Pohodlné, rychlé a snadné Dávkuje pěnu na ruce, která je okamžitě připravena k umytí a rychlému a snadnému opláchnutí. 
z 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.

ROSE FOAM 
Podpisová vůně Enchanted Rose Pěna Hand Wash

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

Posuzování bezpečnosti výrobků
Výrobek byl nezávisle posouzen z hlediska toxicity pro člověka a stability výrobku. Celkově lze 
tento výrobek považovat za bezpečný pro zamýšlené použití; použití na rukou dospělých a 
dětí všech věkových kategorií. 

TESTY ÚČINNOSTI 
Mírné složení
ROSE FOAM po provedení nezávislého 8týdenního opakovaného dráždivého náplasťového 
testu (HRIPT) neprokázal potenciál vyvolat podráždění kůže nebo senzibilizaci. 

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).

Odstraňování nečistot
Ruce zdravých dobrovolníků byly předem omyty, ošetřeny umělým půdním médiem 
a omyty pomocí dávky 1 vstřik (0,7 ml) přípravku ROSE FOAM. Zbytková špína, resp. 
účinnost mytí byla stanovena po 1 mycím postupu a při tomto testu bylo odstraněno 
99,4 % viditelné špíny.

Odstranění zárodků
0,7 ml přípravku ROSE FOAM bylo testováno metodou EN1499:2013 na E.coli k12 po 
dobu 30 sekund. Výsledky ukázaly, že ROSE FOAM dosáhla redukce 2,34log10.

SLOŽENÍ 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, RED 40 
(CI160035), BLUE 1 (CI 42090).

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. 

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.  

CERTIFIKACE
Pečeť kvality ECARF
Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro kožní 
snášenlivost. Kosmetika může získat pečeť kvality za splnění následujících kritérií:

1.  Kvantitativní posouzení rizik složek výrobku s ohledem na jejich potenciál 
senzibilizace kůže s přihlédnutím k jejich stanoveným podmínkám použití a 
množství. 
 

2.  Klinické studie pod lékařským dohledem u dobrovolníků s atopickou dermatitidou. 
 

3. Schválený systém řízení kontroly kvality. 

Další informace naleznete na adrese http://ecarf-siegel.org/en/about-seal.    
 
Certifikace ekoznačky EU
ROSE FOAM 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 menší dopad na životní prostředí tím, že mají menší dopad 
na vodní ekosystémy, obsahují složky šetrnější k životnímu prostředí a minimalizují 
produkci odpadu snížením množství obalů.

Další informace naleznete na adrese www.ecolabel.eu.  
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