SOAP Mild
MILD HANDTVÅL 4 i 1
Användningsområde
En dokumenterad mild oparfymerad flytande handtvål med hudnära pH. Skonsam och vårdande för
alla hudtyper. Råvarorna är valda med omsorg och tvålen är utvecklad för personal som i yrket tvättar
händerna frekvent, och där höga krav ställs på att bevara huden hel och välmående. Uppfyller kraven i
enlighet med Svanen. Lågskummande för att underlätta avsköljning samt undvika tvålrester i vasken.
Produktfakta
Tvålen innehåller en milt rengörande tensid i kombination med en vårdande biolipid som har till syfte
att efterlikna hudens naturliga barriär och på så sätt undvika tensidinducerade skador på huden som
på sikt kan leda till hudirritation och allergi. Biolipiden är hudidentisk. Tvålen har 4i1egenskaper.
1. Rengörande - Mycket mild tensid -Sodium Lauroyl Glutamat. De flesta tvålar har tensid som tar
bort hudens naturliga biolipider och ligger kvar och irriterar. Vår tensid gör inte detta eftersom den
återför hudidentisk biolipid som skyddar strukturen.
2. Skyddande - Hudidentisk biolipid - Glyceryl Oleate.
3. Återfuktande - Hudidentisk biolipid - Glyceryl Oleate samt naturlig mjölksyra. Glycerin fungerar
som återfuktare och mjukgörare, och med Glyceryl Oleate som förstärker och skapar ordning i
hudstrukturen, klarar hudbarriären påverkan av yttre faktorer betydligt bättre. Mjölksyran förbättrar
hudens textur genom att vara fuktgivande samtidigt som gamla hudceller fälls av och
kollagenproduktionen främjas
4. Efterkänsla - Kombinationen av råvaror gör att huden får en mjuk efterkänsla och en hud som
klarar yttre påverkan på ett fördelaktigt sätt.
Dosering
Produkten är färdig att användas. Dosera tvålen på våta händer.
Rutin vid handtvätt
▪

Tvätta händerna med flytande tvål och rinnande vatten

▪

Tvätta noga alla ytor på händerna med tvål så att ett ordentligt skum uppstår

▪

Skölj under rinnande vatten

▪

Torka händerna torra med engångspapper

Art.nr
17279150

Antal per kartong 24* 150ml

17279600

Antal per kartong 15* 600ml

1727DP01

Antal per kartong 12* 1L DP

17270005

Antal per kartong 3* 5L

Innehåll
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucosid, Glycerin,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate, Latic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate

Lagring/Hållbarhet
Produkten ska lagras i normal rumstemperatur
Produkten har 3års hållbarhet i oöppnad förpackning
Öppnad förpackning bör förbrukas inom 12mån

Miljö
Ytterförpackningen sorteras som förpackning av plast.
Lätt biologiskt nedbrytbara tensider.

