Deb Relax FOAM WASH
Ficha de informação do produto
Descrição: Loção em espuma para a limpeza das mãos
com um agradável perfume e com uma combinação rica de
óleos puros essenciais.
Utilização: Para uso geral em qualquer local de trabalho
ou instalações públicas.
Modo de aplicação: Aplicar uma dose de espuma
directamente sobre as mãos molhadas ou secas (como
preferir). Espalhe sobre as mãos, enxágue com abundante
água e seque bem.

Características

Benefícios

Fragrância “relaxante”

O seu perfume foi concebido para oferecer-nos uma sensação de tranquilidade
e “relaxamento” . Composto com musgo oriental e notas de bergamota e
mandarina, apoiadas também, com nuances florais e um suave aroma a cravo e
canela.

Fórmula sofisticada em
espuma

A sua fórmula enriquecida proporciona uma sensação suave como seda após
cada lavagem

Cuidados com a pele

Contém glicerina e condicionadores para a pele, que deixam uma rica
sensação de suavidade.

Propriedades
relaxantes

Formulado especialmente com óleos essenciais de cedro e de pachouli.

Limpeza suave

Contém uma combinação de agentes de limpeza suaves para estimular a sua
frequente utilização.

Espuma instantânea

Distribui de imediato a espuma sobre las mãos, reduzindo assim,o tiempo
necessário para cada lavagem.

Rápido enxágue

Rápido de enxáguar, sem deixar qualquer resíduo nas mãos ou no lavatório.

Económico

Apenas é necessária uma dose para proporcionar uma limpeza eficaz da pele.
Oferece até 1430 lavagens de alta qualidade por cada recarga de 1 litro.

Higiénico

Durante o processo de fabricação, as recargas são seladas por ultra-som para
proteger o produto. A exclusividade destas bombas patentadas, é que estão
desenhadas de modo a impedir a entrada de ar na recarga, durante o uso
normal e minimizar assim o risco de contaminação externa.

Sem desperdícios

Devido à inexistente entrada de ar através da bomba, as recargas contraem-se,
oferecendo assim, uma máxima eliminação do produto.

Deb Relax FOAM WASH
Composição e informação Técnica
Ingredientes: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA,
TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, GLYCERIN, CITRIC ACID, BENZYL
ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, TRIETHYLENE
GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, MAGNESIUM
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE
DMDM HYDANTOIN, TETRASODIUM EDTA,
PANTHENOL, PARFUM, CI 42090, CI 17200.

Manipulação: Evitar o contacto com os olhos. Em
caso de possível contacto, lave imediatamente com
abundante água ( durante 10 minutos) e consulte um
médico.
Prazo de validade: Este produto tem uma validade
superior a 30 meses, a partir da data de fabricação.
Conformidade regulamentar: Este produto cumpre
com a Directiva 76/768 EEC (alterada) /
Regulamaneto EC No 1223/2009 de Produtos
Cosméticos.

Ficha de segurança disponível na web: www.debgroup.com/msds

Produto Testado
Tipo de Testes
Testado
dermatológicamente

Aprovação toxicológica

Economiza água

Comentário
Os resultados ao Teste de irritação com adesivos de 48hr foram validados por
um dermatologista e demonstram que o produto não é “irritante”.

Formulação avaliada por um toxicologista e declarada segura para uso.

Testes independentes demonstraram que lavar as mãos com um sabão em
espuma em vez de um sabão em gel, pode reduzir o consumo médio de água
até um 45%.

Formatos disponíveis
Código de Stock

Formato

Uds/Caixa

RLX1L

Recarga 1 L

6
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