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RELAX FOAM
Luksusowa pianka do mycia rąk - zapachowa

OPIS PRODUKTU  
Luksusowa pianka do mycia rąk o zapachu drzewa cedrowego i paczuli, która delikatnie 
myje ręce

GDZIE STOSOWAĆ
Pomieszczenia sanitarne w biurach i obiektach użyteczności publicznej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
• Nanieść jedną porcję na mokre lub suche dłonie
• Rozetrzeć na wszystkich częściach dłoni i spłukać czystą wodą
• Dokładnie wysuszyć.

OCZYŚCIĆ | ŁAZIENKĘ

CECHY KORZYŚCI

Relaksujący" zapach zawierający naturalne olejki 
eteryczne

Zapewnia przyjemne doznania przy myciu rąk, pozostawiając na skórze lekki, przyjemny zapach.

Luksusowa, jedwabiście gładka piana Zapewnia luksusowe mycie rąk i pozostawia skórę świeżą po użyciu.

Formuła nie zawierająca mydła, o pH przyjaznym 
dla skóry

Stworzony z myślą o utrzymaniu kwaśnego płaszcza skóry, czyli warstwy na powierzchni skóry, która wspomaga naturalną 
równowagę bakteryjną.

Zawiera glicerynę i pantenol, substancje 
nawilżające skórę

Substancje nawilżające skórę, które zapobiegają wysuszaniu i pozostawiają skórę gładką po użyciu.

Wygodny, szybki i łatwy w użyciu Dozuje na dłonie pianę, która jest natychmiast gotowa do mycia, umożliwiając szybkie i łatwe spłukiwanie 
z rąk i umywalek.

Doskonały koszt użytkowania Bardzo ekonomiczny, do skutecznego oczyszczenia rąk wystarczy jedna dawka. 
Zapewnia ponad 30% więcej myć i zużywa 36% mniej produktu w porównaniu z mydłem w płynie.

Zmniejsza zużycie wody Pozwala zaoszczędzić do 45% wody w porównaniu z mydłami w płynie.

KONSYSTENCJA: PIANKA
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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.

RELAX FOAM 
Luksusowa pianka do mycia rąk - zapachowa

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW  
Test zgodności ze skórą
Badanie zgodności ze skórą Testy te, jak również
jak i w praktycznym użyciu, udowodniły, że produkt ma bardzo dobrą kompatybilność 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.

TESTY EFEKTYWNOŚCI 
Oszczędność wody
Niezależne testy wykazały, że mycie rąk mydłem w pianie zamiast mydła w płynie może 
zmniejszyć średnie zużycie wody nawet o 45% (Raport: Jak prosta zmiana w łazience może 
znacząco zmniejszyć zużycie wody i związane z tym koszty. Durrant i McKay, 2011).  

SKŁADNIKI 
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, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200, CI 42090.

PRZEPISY USTAWOWE
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, którą można 
pobrać z następującej strony internetowej www.scjp.com/pl-pl/safety-data-sheets-search.

ŻYCIE NA PÓŁKACH
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.

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.  

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
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WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU
WIELKOŚĆ  
OPAKOWANIA

ILOŚĆ W 
KARTONIE

DOZOWNIK

RLX1L Wklady 1 l (PR) 6 WHB1LDS


