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TISZTÍTÁS | FÉNY

FORMÁTUM: LOTION

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Parfümmentes és festékmentes Olyan emberek számára készült, akik érzékenyek a parfümökre és a színezékekre, és akik olyan termékeket részesítenek 
előnyben, amelyek nem tartalmazzák ezeket. 

Alkalmas élelmiszeripari létesítményekhez A terméket független vizsgálatnak vetették alá, és a termék nyomnyi mennyiségei várhatóan nem okoznak káros toxikológiai 
hatásokat. Az élelmiszer-kezelők csak a használati utasításoknak megfelelően használhatják a terméket, és a termék nem 
érintkezhet közvetlenül élelmiszerrel vagy élelmiszert tartalmazó tárgyakkal.

EU ökocímke tanúsítvánnyal1 A termék tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy életciklusa során - a nyersanyagok kitermelésétől kezdve a gyártáson, felhasználáson 
és ártalmatlanításon át - csökkentett környezeti hatást fejt ki. www.ecolabel.eu.

Ideális nagyfrekvenciás használatra A klinikai tesztek azt mutatják, hogy az ismételt napi használat nem befolyásolja a bőr barrier funkciójának egészséges 
állapotát.

Enyhe tartósítószer Kifejezetten az egyik legenyhébb tartósítószert tartalmazza, hogy csökkentse a termék használatából eredő bőrirritáció 
kockázatát.

Glicerint tartalmaz Bőrhidratáló, amely segít megelőzni a kiszáradást, és használat után sima érzetet hagy a bőrön.

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva (4.0-5.0) Alacsony pH-értékkel megfogalmazva, hogy segítsen minimalizálni a bőr savköpenyének a termék használatából eredő zavarát,
egy természetes réteg, amely segít a baktériumok természetes egyensúlyának fenntartásában.

Bőr Hipoallergén Bőrgyógyász tesztelte, hogy ellenőrizze és megerősítse, hogy ez a termék nagyon alacsony allergén potenciállal rendelkezik, és 
érzékeny bőrre tervezték. 

Szilikonmentes A terméknek nincs káros hatása, ha a festék vagy felületi bevonatok felhordása előtt érintkezik a felületekkel.

PERFUME

Estesol® PURE
Könnyű kézi tisztítószer

TERMÉK LEÍRÁSA
Skin Hypoallergén lotion kézmosó az ipari por, szennyeződések és az élelmiszerekkel 
kapcsolatos szennyeződések eltávolítására. Parfüm- és színezékmentes. 

HOL KELL HASZNÁLNI
Általános ipari és élelmiszeripari gyártási/feldolgozási környezetben használható könnyű 
olajok, zsírok, általános szennyeződések és élelmiszerrel kapcsolatos szennyeződések 
eltávolítására. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Általános mosáshoz először nedvesítse meg a kezét, és vigyen fel egy adagot a  
 termékből.
•  A zsíros szennyeződések eltávolításához vigyen fel egy adagot a termékből 

közvetlenül a száraz kézre
• Dörzsölje át a kéz minden részét, és öblítse le tiszta vízzel.
• Alaposan szárítsuk meg
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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

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.

JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék. 

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
A termék bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva a gyártás dátumától számítva 
legalább 30 hónapig eltartható. Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést.

ALKALMAS ÉLELMISZER-KEZELÉSRE AREAS
Az Estesol® PURE a használati utasításoknak megfelelően nem befolyásolja az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát.

A terméket a HACCP veszélyelemzéssel értékelték.
módszertan alapján. A következő kritikus ellenőrzési pontokat azonosították és ellenőrzik 
az alábbiak szerint:

1. Az élelmiszerek szagára és ízére gyakorolt hatás - A készítményt független  
 vizsgálatnak vetették alá az “Érzékszervi elemzés - Módszertan -  
 Háromszögvizsgálat BS EN ISO 4120:2007” szerint, és bebizonyosodott, hogy nem  
 képes az élelmiszereket beszennyezni.

2.  AZ ÉLELMISZEREK LEHETSÉGES TÖRVÉNYES HATÁSAI - Független orális toxikológiai 
vizsgálatot végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a termék nyomnyi 
mennyiségét tartalmazó élelmiszerek valószínűleg nem okoznak káros toxikológiai 
hatásokat.

TANÚSÍTVÁNYOK
EU ökocímke tanúsítás
Estesol® PURE elnyerte az európai ökocímkét: regisztrációs száma IE/030/003. 

A termék megfelel az EU ökocímke, a környezetvédelmi kiválóságot támogató önkéntes 
címke szigorú követelményeinek. A hivatalos uniós védjegy olyan termékeket támogat, 
amelyeket úgy terveztek, hogy a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatásuk csökkentett 
legyen, megfeleljenek a biológiai lebonthatósági követelményeknek, és a csomagolás 
mennyiségének csökkentésével minimalizálják a hulladéktermelést. 

További információkért látogasson el a www.ecolabel.eu weboldalra. 

Estesol® PURE
Könnyű kézi tisztítószer

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

A gyártáshoz felhasznált összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt felhasználnánk a kiváló minőségű termékeink gyártásához. 

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek. 

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
A termék bőrkompatibilitásának értékelésére önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 48 
egymást követő órán át tartó alkalmazási modelleken végzett független bőrgyógyászati 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék használat közben nem irritálja a bőrt.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és megállapította, hogy a termék minden 
korosztály számára biztonságos a kezeken történő használatra. 

Bőr hipoallergén kockázatértékelés
A készítményt egy független toxikológus úgy értékelte, hogy a készítményt úgy állították 
össze, hogy az allergiás bőrreakció kiváltásának kockázata minimális, vagy egyáltalán 
nem áll fenn, és így megfelel a “hipoallergén” (Delphic Solutions Ltd, Egyesült Királyság) 
megjelölés követelményeinek.

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK 
Bőr Hipoallergén 
Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig el kell olvasniuk az összetevők 
listáját.

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

PUW1L 1 Literes patron 6 LGT1LDSEN

PUW2LT 2 Literes patron 4 LGT2LDPEN

PUW4LTR 4 Literes patron 4 LGT4LDREN

PN82543A06 Softbox 2 Literes (V) 6 27655, 26180, 
PN89741X10

ÖSSZETEVŐK 
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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