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USUWANIE LEKKICH ZABRUDZEŃ

Estesol® Hair & Body
Żel pod prysznic

OPIS PRODUKTU
Odświeżający żel pod prysznic do włosów i ciała unisex, do stosowania w miejscach, w 
których znajdują się prysznice przemysłowe. Lekko perfumowany.

ZASTOSOWANIE
Do stosowania w przemysłowych środowiskach prysznicowych. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować według potrzeb na mokrą skórę i włosy
Wmasuj, aby uzyskać pianę zapewniającą skuteczne mycie
Weź prysznic/spłucz dokładnie
Dokładnie wysuszyć

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ZALETY

Zapach "Rainforest" Odświeżający i orzeźwiający zapach. Atrakcyjny zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Posiada certyfikat oznakowania ekologicznego 
UE1

Produkt posiada certyfikat potwierdzający jego ograniczony wpływ na środowisko w całym cyklu życia, od wydobycia surowców 
po produkcję, użytkowanie i utylizację. www.ecolabel.eu

Zawiera skuteczną mieszankę substancji 
myjących

Nadaje się do częstego stosowania na włosach i ciele w celu usuwania ogólnego brudu i zanieczyszczeń w miejscu pracy. 

Łagodny środek konserwujący Specjalnie opracowana formuła z jednym z najłagodniejszych środków konserwujących zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry w 
wyniku stosowania tego produktu.

Zawiera glicerynę Preparat nawilżający skórę, który zapobiega wysuszaniu skóry i pozostawia ją gładką po użyciu.

Preparat o niskiej wartości pH (4,0-5,0) Preparat posiada niską wartość pH, aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu płaszcza kwasowego skóry - naturalnej warstwy, 
która wspomaga naturalną równowagę bakteryjną.

Nie zawiera silikonu Produkt nie będzie miał negatywnego wpływu w kontakcie z powierzchniami przed nałożeniem farby lub powłok 
powierzchniowych.

KONSYSTENCJA: ŻEL
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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

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego 
tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również 
istniejących praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw 
patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w 
sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających 
z postępu technologicznego lub innych zmian.

REGULACJE PRAWNE
Ten produkt jest produktem kosmetycznym podlegającym i zgodnym z Rozporządzeniem 
WE nr 1223/2009 (z późniejszymi zmianami) dotyczącym produktów kosmetycznych.  
Zawiera środki powierzchniowo czynne ulegające biodegradacji zgodnie z Rozporządzeniem 
w sprawie detergentów 648/2004 (z późniejszymi zmianami).

KARTY CHARAKTERYSTYKI 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, postępowania z produktem, 
pierwszej pomocy i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu, 
którą można pobrać ze strony www.scjp.com/pl-pl/safety-data-sheets-search.

ŻYCIE NA PÓŁCE
Okres trwałości tego produktu wynosi co najmniej 30 miesięcy od daty produkcji, jeżeli 
jest on przechowywany w temperaturze pokojowej, bez otwierania.  Okres przydatności 
do użycia po otwarciu: patrz oznaczenie na opakowaniu.

CERTYFIKATY
Certyfikacja oznakowania ekologicznego UE
Estesol® Hair & Body uzyskał europejskie oznakowanie ekologiczne: numer 
rejestracyjny IE/030/003. 

Produkt spełnia surowe wymogi oznakowania ekologicznego UE, dobrowolnego 
oznakowania promującego doskonałość środowiskową. Oficjalny znak UE promuje 
produkty, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wywierały ograniczony wpływ 
na środowisko poprzez zmniejszenie oddziaływania na ekosystemy wodne, spełnianie 
wymogów dotyczących biodegradowalności oraz minimalizację produkcji odpadów 
poprzez zmniejszenie ilości opakowań. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ecolabel.eu.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
Produkty SC Johnson Professional są wytwarzane w zakładach spełniających wymogi 
kosmetycznej Dobrej Praktyki Wytwarzania (cGMP).  

Wszystkie surowce używane do produkcji przechodzą dokładny proces kontroli jakości, 
zanim zostaną wykorzystane do wytwarzania wysokiej jakości produktów SC Johnson 
Professional.  

Wszystkie wyroby gotowe przed wysłaniem do klientów poddawane są intensywnym testom 
jakości.  

Estesol® Hair & Body
Żel pod prysznic

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW 
Test zgodności ze skórą
W celu oceny zgodności produktu ze skórą przeprowadzono kliniczne badania 
dermatologiczne z udziałem ochotników w modelach z półokluzyjną aplikacją przez 48 
kolejnych godzin. Testy te, jak również praktyczne zastosowanie, dowiodły, że produkt 
charakteryzuje się bardzo dobrą kompatybilnością ze skórą. Raporty ekspertów w zakresie 
kompatybilności ze skórą są dostępne na życzenie.

Zatwierdzenie toksykologiczne
Produkt został poddany niezależnej ocenie pod kątem toksyczności dla ludzi i stabilności 
produktu.  Został on uznany za bezpieczny dla zamierzonego użycia i spełnia wszystkie 
odpowiednie wymagania prawne.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA

ILOŚĆ W DOZOWNIK

HAB250ML Butelka 250 ml 12 -

HAB1L Wkład do dozownika 1 l (PR) 6 SHW1LDSEN

HAB2LT Wkład do dozownika 2 l (PR) 4 SHW2LDPEN

HAB5LB Butelka 5 l 1 -

SKŁAD 
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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