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Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body 
Luksuriøs 3-i-1 dusjsåpe, sjampo og balsam

PRODUKTBESKRIVELSE  
Luksuriøs 3-i-1 dusjsåpe sjampo og balsam. Førsteklasses dusjsåpe som 
gir rikt, luksuriøst skum

ANVENDELSE
Alle arbejdsrelaterede, rekreative eller offentlige dusjfasiliteter.

BRUKSANVISNING
 • Anvend en passende mengde
 • Gni inn for å lage skum for effektiv vasking
 • Dusj / skyll av grundig
 • Tørk grundig

VASKE | RENSE WASHROOM

FORMAT: KREM

FAKTA FORDELER

Behagelig unisex duft Egnet for dusjområder både for ham og henne.

Luksuriøst kremet skum Dusjsåpen er riktskummende og gir en behagelig følelse.

Mykt skum Inneholder en blanding av milde rensende ingredienser som gir et mykt skum; ideell for hyppig eller 
daglig bruk.

Pleiende formulering som etterlater hud 
og hår smidig og myk

Håret og huden kjennes myk, ren og smidig etter bruk.

Såpefri formulering Egnet for hyppig bruk - skånsom mot huden.
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Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body 
Luksuriøs 3-i-1 dusjsåpe, sjampo og balsam

SIKKERHETSVURDERING  
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets 
hudkompatibilitet. Det er således utført 48 timers semi okklusiv 
påføringstest på frivillige testpersoner. Disse testene, samt praktisk bruk, 
har vist at produktet har en meget god forenlighet med huden. 
Testrapporter vedrørende hudkompatibilitet er tilgjengelig på 
forespørsel.

Toksikologisk Godkjenning
Produktet er uavhengig vurdert for human toksisitet og produktstabilitet. 
Det er erklært trygt for den tilsiktede bruken og oppfyller alle relevante 
lovkrav.

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 
H Y D R OX I D E ,  P O LYQ UAT E R N I U M -7,  T E T R A S O D I U M 
IMINODISUCCINATE

TILGJENGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG

CMW1L 1L Patron 6

CMW2LT 2L Patron 4

SHW1LDSSC 1L Shower Dispenser 15

SHW2LDPSC 2L Shower Dispenser 8

LOVGIVNING
Dette produktet er et kosmetisk produkt og oppfyller kravene i Europa-
parlamentets og Rådets regulering (EC) No. 1223/2009 (som endret) 
om kosmetiske produkter. Inneholder biologisk nedbrytbare 
overflateaktive stoffer i henhold til vaskemiddelregulativ 648/2004 (som 
endret).

SIKKERHETSDATABLADER
Sikkerhetsdatablad kan lastes ned fra www.debgroup.com/no/msds for 
informasjon om sikkerhet, miljø, håndtering, førstehjelp og bortskaffelse.

HOLDBARHET
Dette produktet har en holdbarhet på minst 30 måneder fra 
produksjonsdato når den er lagret uåpnet ved romtemperatur.

KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter er produsert i fasiliteter som følger 
kosmetiske Good
Manufacturing Practice (cGMP).

Alle råvarer som brukes til produksjonen gjennomgår en grundig 
kvalitetskontroll før de brukes til produksjon av SC Johnson Professional’s 
høykvalitetsprodukter.

Alle ferdige produkter går gjennom omfattende kvalitetstester før de 
sendes ut til våre kunder.


