ECOSOFT FLYTANDE
TVÅL
Oparfymerad tvål som passar för daglig handtvätt.
EcoSoft är en mild och hudvänlig flytande tvål för frekvent tvätt av händer,
kropp och hår. Den avlägsnar smuts varsamt men effektivt och lämpar sig
för normal, torr och skadad hud. EcoSoft innehåller naturliga ingredienser
såsom betain och olivoljeestrar som upprätthåller hudens fuktbalans och
mjukhet. Betain stärker också hudens skyddande barriär och skyddar mot
irritation och inflammation.

EcoSoft är specialutvecklad för personer med känslig hud.
På grund av den färg- och doftfria formuleringen är tvålen speciellt lämplig för användning i
medicinska institutioner, i livsmedelsförädlingsindustrin och överallt där behöver tvätta händerna
ofta.
Produktegenskaper:
•doft-, färgämnes- och tvålfri
•ytterst skonsam mot huden
•rengör grundligt
•moderna och milda ingredienser som är undersökta och säkra
•motsvarar kraven i EU Ecolabel
•pH-hudneutral
•dermatologiskt testad
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Tack vare dess högklassiga ingredienser rekommenderas EcoSoft särskilt för stressad och
känslig hud. Den används på platser där man vill ha doft- och färgämnesfria produkter, exempelvis
inom hälso- och sjukvård, livsmedelstillverkning, laboratorier och industri.
EcoSoft är ett perfekt alternativ vid överkänslighet mot tvålar.

Användningsområden
•för handtvätt före hygienisk och kirurgisk handdesinfektion
•för varsam hand- och kroppstvätt
•för tvätt och bad av patienter
•för tvätt och bad av spädbarn och barn
•för tvätt och bad före operationer

ANVÄNDNING:
För handtvätt applicera ca 2–3 ml (1 pumptryck = 2ml ) på våta händer. Löddra upp tvålen med vatten,
tvätta, skölj händerna väl och torka noga. Ägna särskild uppmärksamhet åt fingertoppar, området
mellan fingrarna, handlederna och handflatorna.
Se till att händerna är helt torra innan du använder handdesinfektionsmedel.
För tvätt av kroppen, applicera på fuktad hud och hår, tvätta och skölj. Upprepa tvättprocessen om
håret är särskilt smutsigt eller fett. Använd hårbalsam om det behövs.

Produktens stabilitet: 12 månader efter öppnande

INGREDIENSER: Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride,
Sodium Benzoate, Lauryl Glycoside, Citric acid.

pH 5,5
FÖRPACKNING:

150 ml flaska
med snäpplock

600 ml flaska med pump
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