Soft Care Lux 2 în 1
Şampon şi gel pentru duş

Descriere
Soft Care Dove 2 în 1 este un șampon delicat pentru păr și corp.
Acesta se poate utiliza şi ca spumă de baie şi poate fi utilizat pentru băile
hotelurilor şi pentru cabinele de duş ale cluburilor sportive.

Proprietăți de bază
Soft Care Lux 2 în 1 are la bază un amestec delicat de surfactanţi, umectanţi
şi ingrediente pentru îngrijirea părului. Sistemul eficient de surfactanţi asigură
excelente proprietăţi senzoriale. Amestecul delicat al ingredientelor face ca
produsul să fie adecvat pentru utilizare frecventă (nu usucă şi nu irită pielea).
De asemenea, elementele hidratante au efecte de întreţinere dermatologică,
iar celelalte ingrediente fac ca părul să fie uşor de pieptănat. Mai mult, acest
produs se poate folosi şi ca spumă de baie, făcând spumă din abundenţă,
indiferent de duritatea apei. Nu formează depuneri de săpun, baia fiind uşor de
curăţat.
Soft Care Lux 2 în 1 se poate utiliza în general pentru băile hotelurilor şi
pentru cabinele de duş ale cluburilor sportive.

Avantaje






Excelente proprietăţi senzoriale
Produs 2 în 1 delicat şi eficient
Produce multă spumă
Se poate folosi ca spumă de baie (nu formează depuneri de săpun)
Satisfacţie sporită a oaspeţilor

Instrucţiuni de utilizare
Atunci când este folosit ca şampon pentru păr şi corp: aplicaţi pe părul şi pielea
umede şi masaţi, pentru a produce un strat dens de spumă. Clătiţi-vă şi
ştergeţi-vă bine.
Atunci când este folosit ca spumă de baie: puneţi câteva picături în cadă
înainte de a o umple.

Date tehnice
Aspect:
Densitate relativă
Vâscozitate
[g/ml; 20 ºC]:[mPa.s; 25 ºC]:
pH [stare pură]:

Lichid alb perlat
1,039
2200
4,9

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie
interpretate ca specificații.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Evitaţi depozitarea produsului la temperaturi extreme (temperatură > - 5 și < 40
ºC).
Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se
regăsesc în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă separat.
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