TVÄTTA/RENGÖRA
Produktinformation

Estesol® Lotion

Lätt parfymerad cremetvål som tar bort allmän smuts.

ANVÄNDNING
Allmän användning i industrimiljöer. Används i slutet
av varje arbetspass eller vid behov för att avlägsna
vanlig smuts.

Cleanse Rating
1 2 3 4 5

INSTRUKTIONER
Applicera och arbeta in på våta händer. Skölj sedan
händerna noggrant med rent vatten. Torka händerna
med engångspapper.

Fakta

Fördelar

Märkt med EU-blomman

• Produkten är märkt med EU-blomman, och endast de mest miljövänliga
produkterna har rätten att bära EU-blomman.

Behaglig doft

• Estesol® Lotion har förfriskande doft som kan användas av såväl kvinnor
som män.

Innehåller glycerin

• Estesol® Lotion har en effektiv fuktighetsbevarande ingrediens som återfuktar huden och motverkar uttorkning.

Mild blandning av ytrengörande ämnen

• Rikt skummande och effektiv cremetvål. Lämplig för daglig användning.

Klar, blå cremetvål

• Behaglig att använda i såväl kvinnliga‐ som manliga badrum.

Lätt att skölja av

• Produkten är lätt att skölja av och lämnar inga tvålrester på huden eller i
• handfatet

Hygienisk

• Patronen ultraljudförseglas under tillverkning för att skydda produkten. Den
unika patenterade pumpen är designad för att förhindra att luft tränger
in i patronen under användning och därmed minimeras risken för extern
kontaminering.

Inget spill

• Patronerna är designade så att de viks ihop så att allt innehåll pumpas ut.
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INGREDIENSER

PRODUKTTESTER

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM
BENZOATE, CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, POTASSIUM
SORBATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI 42090, CI 19140,

48 timmars plåstertest
Resultaten är utvärderade av en dermatolog och
slutsatsen är att produkten är “icke-irriterande”.

HANTERING
Undvik kontakt med ögonen. Kommer produkten i kontakt
med ögonen så skölj genast med vatten (i minst 10
minuter) och kontakta läkare.

Toxikologisk bedömning
Formulan utvärderad av en toxikolog och förklarad
säker att använda.
Miljömärkt
Produkten uppfyller kraven för att få bära EU-blomman,
vilket betyder att produkten är miljövänlig.

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhet på mer än 30 månader
från tillverkningsdatum.
LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art. nr.

Storlek

Antal per kartong

LTW1L

1 L patron

6

LTW2LT

2 L patron

4

LTW4LTR

4 L patron

4

LGT1LDSSC

1 L dispenser

15

LGT2LDPSC

2 L dispenser

8

LGT4LDRSC

4 L dispenser

6
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Deb Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.

‚
The world s leading away from home skin care company

