TVÄTTA/RENGÖRA
Produktinformation

Solopol® Classic

Traditionell handrengöring i beprövat
rengöringssystem för besvärlig hudrengöring.

BESKRIVNING
Solopol® Classic ät ett traditionellt, lösningsmedelsfritt
handrengöringsmedel som är pH-neutralt för huden och
innehåller skrubbmedel. Det har kraftfulla
rengöringsegenskaper och mycket god hudkompatibilitet.
Solopol® Classic innehåller ett ämne som skyddar och
återfettar huden.
APPLICERINGSOMRÅDE
För svår smuts, exempelvis av mineral- och smörjoljor,
grafit, metalldamm och kolsvart.

Cleanse Rating
1 2 3 4 5

EU ECOLABEL
Inom kosmetikabranschen garanterar EU:s Ecolabel
högsta miljöstandard. Särskilda testkriterier används för att
analysera produktens påverkan genom hela dess livscykel,
med början i råvaruutvinningen, genom tillverkning,
distribution och avfallshantering.
PRODUKTBESKRIVNING
Beige, trögflytande, parfymerad substans som är fri från
färgämnen men innehåller det naturliga skrubbmedlet
Astopon®.

Egenskaper

Fördelar

Har tilldelats European Ecolabel

• påverkar inte miljön negativt

Med återfettande, mjukgörande ämne

• behaglig känsla för huden

Innehåller Aloe Vera

• växtextrakt med särskilt vårdande egenskaper

Innehåller Eucornol® som skyddar huden

• minskar bevisligen uppkomst av hudirritationer

Med Astopon®
(raffinerat pulver av valnötsskal)

• mycket fin partikelstorlek som är skonsam mot huden
• biologiskt nedbrytbar sammansättning som är lämpad för avloppsvattenhantering
• tillverkad av naturliga och förnybara råvaror
• lätt att skölja av, förebygger stopp i rör och ledningar

Innehåller inte tvål

• bidrar till att minska risken för hudirritation

Hudneutralt pH-värde

• anpassad efter hudens pH-värde
• bidrar till att upprätthålla det naturliga, sura skyddslagret, vars funktion
bland annat är att skydda huden från bakterie- och svampinfektioner

Dermatologiskt testad

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för hudirritationer

Silikonfri
inga negativa effekter vid målning av ytor
(lacquer wetting test)

• kan användas i en hel rad produktionsprocesser
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INGREDIENSER
AQUA, JUGLANS REGIA SHELL POWDER (ASTOPON®),
LAURETH-6, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED
CASTOR OIL (EUCORNOL®), DISODIUM LAURETH
SULFOSUCCINATE, SODIUM CHLORIDE,
POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, OLEIC ACID, TITANIUM
DIOXIDE, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CELLULOSE
GUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM,
POTASSIUM SORBATE, PARFUM.
* Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
• Blöt inte de nedsmutsade händerna.
• Gnugga in Solopol® Classic grundligt.
• Lös smutsen med mycket liten vattenmängd.
• Skölj noga med vatten.
• Torka noggrant.
TESTER AV HUDKOMPATIBILITET

Solopol® Classic har visat sig ha mycket god hudkompatibilitet i humanexperimentella studier och genom praktisk
användning.
Expertrapporter avseende medicinskt certifierad hudkompatibilitet av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew, MD i Dermatologi, Allergologi, Miljömedicin och finns tillgängliga
på begäran.
EKOLOGISKA DATA
Innehåll och förpackning för Solopol® Classic är särskilt
miljövänliga. Därför har den tilldelats det europeiska
miljömärket (European Ecolabel).
De ytaktiva ämnen som används följer kriterier för biologisk
nedbrytbarhet (EU:s Regulation 648/2004 on detergents).
LAGSTIFTNING:

Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
KVALITETSKONTROLL
Alla våra produkter uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET:
Solopol® Classic har en hållbarhet på mer än 30 månader
från tillverkningsdatum.
FÖRSTA HJÄLPEN
Vid ögonkontakt med produkten, skölj med vatten
(ögondusch, ögonsköljningsflaska). Konsultera läkare om
en brännande känsla kvarstår
YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter finns att få på begäran.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SOL250ML

250 ml tub

12

SOL2LT

2 L patron

4

SOL4LTR

4 L patron

4

HVY2LDPSC

2 L dispenser

8

HVY4LDRSC

4 L dispenser

6
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Deb Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.

‚
The world s leading away from home skin care company

