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HUIDREINIGING | LICHT

Estesol® Hair & Body
Douchegel

PRODUCTBESCHRIJVING
Verfrissende douche gel, voor mannen en vrouwen. Geschikt voor 
algemeen gebruik. Licht geparfumeerd.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industriële doucheomgevingen.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Naar behoefte aanbrengen op de natte huid en haren
• Tot schuim wrijven voor een effectieve reiniging
• Grondig uit-/afspoelen
• Goed afdrogen

KENMERKEN VOORDELEN

Regenwoud parfum Lichte verfrissende en avontuurlijke geur. Geschikt voor mannen en vrouwen.

EU Ecolabel gecertificeert1 Dit product is gecertificeerd dat het een verminderde milieuinvloed heeft gedurende de gehele levensduur, 
van de winning van grondstoffen, de productie, het gebruik en het afvoeren. www.ecolable.eu

Bevat diverse aktieve bestanddelen Geschikt voor dagelijks gebruik voor het gehele lichaam en haren.

Mild conserveringsmiddel Speciaal bereid met gebruik van een mild conserveringsmiddel om het risico van huid irritaties te reduceren.

Bevat glycerine Glycerine werkt vochtinbrengend, helpt om een droge huid te voorkomen en laat de huid zacht voelen na 
gebruik.

Formule met een lage Ph waarde (4-5) Benaderd de natuurlijke PH-waarde van de huid. Daardoor is de invloed op de natuurlijke, enigzins zure 
beschermlaag van de huid, minimaal. Deze beschermlaag ondersteund de van nature aanwezige bacterien bij hun 
werking.

Siliconen vrij Het produkt heeft geen negatieve uitwerking op oppervlakken die nog gelakt of behandeld moeten 
worden.
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis 
en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke 
verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er 
geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische 
zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te 
voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat wordt gereguleerd door en
voldoet aan de verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd)
betreffende cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en
verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te raadplegen dat kan
worden gedownload van www.debgroup.com/nl/sds.

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur,
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard.
Houdbaarheid na opening: zie de informatie op de productverpakking.

GECERTIFICEERD
EU Ecolabel gecertificeerd
Dit product heeft het Europese ECOlabel certificaat nummer: 
registration number IE/30/003. 

Dit product voldoet aan alle strenge eisen verbonden aan het europese 
Ecolable, een vrijwillig label dat milieuvriendelijke producten onderscheid. 
Dit officiele EU label  bevorderd producten die ontwikkeld vanwege 
hun milieuvriendelijkheid, een verminderde invloed hebben op het 
oppervlaktewater, biologisch afbreekbaar zijn en tot een verminderde 
afvalstroom bijdragen. 

Voor meer informatie hierover kijk op : www.ecolabel.eu 

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen.

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional.

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar
onze klanten worden verstuurd. 

Estesol® Hair & Body
Douchegel

PRODUCTVEILIGHEID 
Huidverdraagzaamheidstest
Om de huidcompatibiliteit van het product te beoordelen, werden 
onafhankelijke dermatologische langetermijntests van 48 uur uitgevoerd 
onder semi-afsluitende omstandigheden met vrijwilligers. De tests tonen 
aan dat het product de huid niet irriteert wanneer het wordt aangebracht.

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en
productstabiliteit. Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT
AANTAL/
KARTON

DISPENSER

HAB250ML Fles 250 ml 12 -

HAB1L Patroon 1 liter 6 SHW1LDSMD

HAB2LT Patroon 2 liter 4 SHW2LDPMD

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, 
CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM (FRAGRANCE), 
CI 42090, CI 19140.
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