
1/2

ENERGIE FOAM 
Luxus habos kézmosó - illatosított

TERMÉK LEÍRÁSA  
Luxus habos kézmosó, energizáló citrus és fűszer illattal, amely gyengéden tisztítja a 
kezet.

HOL KELL HASZNÁLNI
Mosdóhelyiségek irodákban és közintézményekben.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Alkalmazzon egy adagot nedves vagy száraz kézre
• Dörzsölje át a kéz minden részét, és öblítse le tiszta vízzel.
• Alaposan szárítsuk meg

TISZTÍTÁS | MOSDÓHELYISÉG

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Természetes illóolajokat tartalmazó ‘Energizáló’ 
illatanyag

Kellemes kézmosási élményt nyújt, könnyű, kellemes illatot hagyva a bőrön.

Luxus selymesen sima hab Luxus kézmosást biztosít, és használat után friss marad a bőr.

Szappanmentes készítmény bőrbarát pH-értékkel A bőr savköpenyének fenntartására kifejlesztett készítmény; a bőr felszínén lévő réteg, amely segít fenntartani a természetes 
baktériumegyensúlyt.

Glicerint és panthenolt tartalmazó bőrhidratáló 
anyagok

Bőrhidratálók, amelyek segítenek megelőzni a kiszáradást, és használat után sima érzetet hagynak a bőrön.

Kényelmes, gyors és egyszerű Habot adagol a kézre, amely azonnal mosásra kész, a gyors és egyszerű kéz- és mosogatóöblítéshez.

Kiváló használati költség Rendkívül gazdaságos, csak egy adag szükséges a hatékony kéztisztításhoz. 
Több mint 30%-kal több mosást biztosít, és 36%-kal kevesebb terméket használ, mint a krémszappan.

Csökkenti a vízfogyasztást A krémszappanokhoz képest akár 45%-os vízfogyasztást is megtakaríthat.
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
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Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapul. Ez azonban nem jelent semmilyen felelősséget vagy 
egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek meglévő 
szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen nem 
kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelemben 
nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a technológiai 
vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.
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TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA  
Bőrkompatibilitási teszt
Klinikai bőrgyógyászati vizsgálatokat végeztek a termék bőrkompatibilitásának 
értékelésére önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 48 órás, egymást követő órán át 
tartó alkalmazási modelleken. Ezek a tesztek, valamint a gyakorlati használat során 
bebizonyosodott, hogy a termék nagyon jó bőrkompatibilitással rendelkezik. A 
bőrkompatibilitási szakértői jelentések kérésre rendelkezésre állnak. 

Toxikológiai jóváhagyás
A termék humán toxicitását és a termék stabilitását független vizsgálatnak vetették alá.  
A termék a tervezett felhasználás szempontjából biztonságosnak minősül, és megfelel az 
összes vonatkozó szabályozási követelménynek.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK 
Vízmegtakarítás
Független tesztek azt mutatják, hogy a krémszappan helyett habszappannal történő 
kézmosás akár 45%-kal is csökkentheti az átlagos vízfogyasztást (Report: Hogyan lehet 
egy egyszerű változtatással a mosdóban jelentősen csökkenteni a vízfogyasztást és a 
kapcsolódó költségeket. Durrant és McKay, 2011). 

ÖSSZETEVŐK 
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.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 
MENNYISÉG

ADAGOLÓ

ENG250ML Butelka z pompką 250 ml 6 -

ENG1L Patron 1 literes (PR) 6 WHB1LDS

JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék.  Biológiailag lebomló felületaktív 
anyagokat tartalmaz a (módosított) 648/2004/EK mosószer-rendeletnek megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonsággal, környezetvédelemmel, kezeléssel, elsősegélynyújtással és 
ártalmatlanítással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot, 
amely letölthető a következő weboldalról  https://www.scjp.com/en-gb/safety-data-sheets.

TARTÓSSÁG
Ez a termék a gyártás dátumától számított legalább 30 hónapig eltartható, ha bontatlanul, 
szobahőmérsékleten tárolják. A felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Az SC Johnson Professional termékeket a kozmetikai helyes gyártási gyakorlat (cGMP) 
követelményeit követő létesítményekben gyártják.  

A gyártáshoz felhasznált összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt az SC Johnson Professional kiváló minőségű termékeinek gyártásához 
felhasználják.  

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek.   
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