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Estesol® Hair & Body
Hår- och kroppsgel

PRODUKTBESKRIVNING

Unisex 2-i-1 duschgel för professionellt bruk. Hår och 

kroppsgel med behaglig doft för användning i 

industriella badrum. Lätt parfymerad.

ANVÄNDNING
För användning i industriella badrum. 

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS 
Lättare olja, fett och allmän smuts.

BRUKSANVISNING

• Applicera på våt hud och i vått hår
• Gnid in för att skapa skum för effektiv tvätt
• Skölj noggrant
• Torka noggrant

FORMAT: LOTION
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TVÄTTA | RENGÖRA LIGHT
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BESKRIVNING FÖRDELAR
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Effektiv blandning 
av ytaktiva ämnen Lämplig för frekvent användning på hår och kropp för att avlägsna allmänt smuts från arbetsplatsen.

Doft av “regnskog“ Kan användas av både män och kvinnor.

Oberoende dermatologiskt 
testad

Plåstertest visar att produkten är icke-irriterande under användning.

Innehåller Glycerin En fuktgivare som hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk känsla.

Tillverkad nära hudens 
naturliga pH (4,0-6,5)

Hjälper till att undvika att användning stör hudens syramantel; en naturlig skyddsbarriär som stödjer den naturliga bakteriebalansen.

Utan silikon Produkten har ingen negativ effekt vid kontakt med ytor innan målning eller ytbeläggning.

Milt konserveringsmedel Speciellt framtagen med ett av de mildaste konserveringsmedlen för att minska risken för hudirritation vid användning av produkten.
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EU-Ecolabel certifierat1 Produkten är värderad att ha en minmal miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av råvaror till produktion, 
användning och bortskaffande. www.ecolabel.eu

SILICONE-FREE

RENGÖRINGS-
EFFEKT



SC Johnson Professional AB 
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50 
sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och 
erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, 
inklusive avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I 
synnerhet innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om 
produktegenskaper, avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att 
göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.
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Produkten uppfyller de strikta kraven i EU: s miljömärke, vilket är ett 
frivilligt märke som främjar miljökvalitet. Det officiella EU-märket lyfter 
fram produkter som har minimal miljöpåverkan genom att minska 
påverkan på vattenlevande ekosystem, innehålla mer miljövänliga 
ingredienser och minimera avfallsproduktionen genom att begränsa 
mängden av förpackning.

Besök www.ecolabel.eu för mer information.

Estesol® Hair & Body
Hår- och kroppsgel

LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och 
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om 
kosmetiska produkter.

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande 
hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från  
www.scjp.com/sv-se/sakerhetsdatablad.

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhetstid på minst 30 månader från 
tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur.

PRODUKTSÄKERHETSFÖRSÄKRING
Produktsäkerhetsbedömning

Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats säker 
för användning på händerna på personer över 12 år när den används 
enligt anvisningarna och uppfyller alla relevanta regulatoriska krav.

Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktets 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test har visat att 
produkten är icke-irriterande vid användning.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

INGREDIENSER

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.

Estesol® 

CERTIFIERINGAR
EU Ecolabel Certifiering
Estesol®  Hair & Body har tilldelats 
det europeiska miljömärket: 
registreringsnummer IE/030/003. 

IE/030/003
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KVALITETSSÄKRING 
SC Johnson Professionals produkter tillverkas i anläggningar som 
följer lämpliga rutiner för kvalitetssäkring, inklusive övervägande av 
kvalitetskontrollprocesser för råvaror och färdiga varor, och uppfyller 
alla lagkrav som gäller för tillverkning av sådana produkter.

ART. NR.                    STORLEK
ANTAL 
PR. KRT. DISPENSER

HAB1L 1 L patron 6 SHW1LDS

HAB2LT 2 L patron 4 SHW2LDP

HAB250ML 250 ml flaska 12 Icke relevant




