TVÄTTA/RENGÖRA

Produktinformation

Refresh

TM

Hair & Body

Uppfriskande 2-i-1 hår- och kroppsduschgel. Produkten håller hög
kvalitet och har en unik kombination av mjukgörande och
återfuktande ingredienser som rengör huden mycket skonsamt.

ANVÄNDNING
För kombinerad kropps- och hårrengöring i
duschutrymmen på arbetsplatser, fritids- eller
hotellfaciliteter.

INSTRUKTIONER
Applicera Refresh™ Hair & Body på fuktig hud/i fuktigt hår
• Duscha/skölj noggrant
• Torka försiktigt

Fakta

Fördelar

Uppfriskande doft

• Härlig, frisk doft som passar både män och kvinnor

Hudvänlig mjukgörande sammansättning med
återfuktande balsam

• Gör att hud och hår känns mjuka och smidiga efter användning
• Gör håret lättare att kamma

Dermatologiskt testad

• Mycket bra hudkompatibilitet

Milt rengörande

• Perfekt för daglig användning

pH-neutral för huden

• Bidrar till att upprätthålla den naturliga syramanteln, vars funktion är att skydda
huden från bakterie- och svampinfektion

Innehåller högkvalitativa, milda
kvalitetsingredienser

• Hög kvalitet, milt rengörande, lämpligt för personer med känslig hud
• God kompatibilitet med slemhinnor

Innehåller biologiskt nedbrytningsbara ytaktiva
ämnen

• Inverkar inte på avloppsvatten eller miljön

Silikonfri

• Inverkar inte på produktionsprocesser
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INGREDIENSER
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM
COCOAMPHOACETATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE,
SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BETAINE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE,POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, SACCHARIDE
ISOMERATE, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM BENZOATE, CI
19140, CI 42051, PARFUM
De ingrediensdeklarationer som används är i enlighet med the
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).

LAGSTIFTNING
Refresh™ Hair & Body uppfyller kraven i
Europaparlementets och rådets förordning (EG) nr.
1223/2009 om kosmetiska produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
Kan hämtas från www.debgroup.com/se/msds
EKOLOGISK INFORMATION
De anjoniska ytaktiva ämnena som används är till mer än
90 % biologiskt nedbrytbara (OECDs metod).
Quality Assurance
Denna produkt uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.

Deb Sverige
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
Telefon +46 (0)31 16 50 50
Telefax +46 (0)31 40 60 53
debse@deb.se / www.debgroup.com

PRODUKTTESTER

Tester av hudkompatibilitet
Refresh™ Hair & Bodys hudkompatibilitet har
testats noggrant under laboratorieförhållanden och
medicinsk vägledning. I dessa tester, liksom vid vanlig
användning, har Refresh™ Hair & Body bevisats ha
mycket bra hudkompatibilitet. Medicinskt certifierade
rapporter av hudkompatibilitetsexperter som
sammanställts av professor S.W. Wassilew, läkare
i dermatologi, allergologi och miljömedicin, finns
tillgängliga på begäran.
HÅLLBARHET
Refresh™ Hair & Body har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum.
FÖRSTA HJÄLPEN
I händelse av att Refresh™ Hair & Body kommer i kontakt
med ögonen, skölj med rikligt med ljummet vatten
(ögondusch, ögonkopp). Konsultera läkare om det
fortsätter att svida.
YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter och certifikat finns tillgängliga på begäran.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art. nr.

Storlek

Antal per kartong

HBG250ML

250ml Bottle

12

HBG1L

1 Litre Cartridge

6

HBG2LT

2 Litre Cartridge

4

RHB1LDSSC

1 L Refresh dispenser

15

RHB2LDPSC

2 L Refresh dispenser

8

SHW1LDSSC

1 L dispenser

15

SHW2LDPSC

2 L dispenser

8
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The world s leading away from home skin care company

