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Luxury 3-in-1 Hair & BodyRefresh™

TVÄTTA/RENGÖRA WASHROOM

Lyxig 3-i-1-duschtvål, schampo och balsam

PRODUKTBESKRIVNING  
Lyxig unisex 3-i-1 duschtvål, schampo och balsam. Krämig lotion med hög kvalitet som ger fylligt, lyxigt
skum.

ANVÄNDNING
Alla arbetsplatser, i duschen, i omklädningsrum och på 
hotell.

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

FAKTA FÖRDELAR

Behaglig doft • Lämpad till både män och kvinnor.

Hög kvalitet, krämig lotion • Skapar ett fylligt, lyxigt skum

Mild produkt • Innehåller milda ingredienser som gör att produkten är lämplig för regelbunden 
användning.

Vårdande formel med mjukgörande medel för
hud och hår.

• Lämnar kropp och hår med en skön och fräsch känsla.

Tvålfri formulering • Formulerad att vara skonsam mot huden vid frekvent användning.

FORMAT: KRÄM
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INGREDIENSER 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCOAMIDOPROPYLAMINE 
OXIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, 
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, ACRYLATES/C10-30 
ACRYLATES CROSSPOLYMER, PHENOXYETHANOL, PARFUM, 
DIAZOLIDINYL UREA, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM 
HYDROXIDE, POLYQUATERNIUM-7, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhetstid på minst 24 månader från 
tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur.

SÄKERHETSBEDÖMNING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test, såväl som 
praktisk användning, har visat att produkten har en mycket bra 
förenlighet med huden. Testrapporter för hudkompatibilitet kan 
lämnas på förfrågan.

Toxikologisk godkännande
Produkten har oberoende bedömts för human toxicitet och 
produktstabilitet. Det är deklarerat säkert för den avsedda 
användningen och uppfyller alla relevanta lagstiftningskrav.

LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och 
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om 
kosmetiska produkter. Innehåller biologiskt nedbrytbara ytaktiva 
ämnen i enlighet med reglering om tvätt- och rengöringsmedel 
648/2004 (med ändringar).

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

KVALITETSSÄKRING
Debs produkter tillverkas i anläggningar som följer kosmetiska 
Good Manufacturing Practice (cGMP). 

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann 
kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i Debs 
högkvalitativa produkter. 

Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan 
de skickas ut till våra kunder.

Deb Sverige AB
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg  
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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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Art.nr. Storlek Antal per kartong

CMW1L 1 L patron 6

CMW2LT 2 L patron 4

RHB1LDSSC 1 L Refresh dispenser 15

SHW1LDSSC 1 L Shower dispenser 15

SHW2LDPSC 2 L Shower dispenser 8
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