
S Sport

Σαμπουάν και Αφροντούς

Περιγραφή
Το Soft Care Sport είναι ένα απαλό σαμπουάν για τα μαλλιά και αφροντούς για το
σώμα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αφρόλουτρο και είναι κατάλληλο
για μπάνια ξενοδοχείων, ντους αθλητικών κέντρων και χώρους αναψυχής.

Βασικές ιδιότητες
•   Βασίζεται σε μίγμα ήπιων τασιενεργών ουσιών, ενυδατικών ουσιών και συστατικών

για τη φροντίδα των μαλλιών.
•   Το έξυπνο σύστημα των τασιενεργών εξασφαλίζει την απομάκρυνση των

(λιπαρών) ρύπων
καθιστώντας το δέρμα απαλό.
•   Ελεγμένη συμβατότητα με την επιδερμίδα (Patch test)
•   Το προϊόν είναι κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να ξηραίνει ή να ερεθίζει το

δέρμα.
•   Tα ενυδατικά συστατικά του προστατεύουν το δέρμα, ενώ άλλα συστατικά του

αποτρέπουν το μπέρδεμα των μαλλιών.
•   ∆εν αφήνει υπολείμματα, κάνοντας εύκολο τον καθαρισμό του μπάνιου.

Πλεονεκτήματα
•   Υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας
•   Απαλό και αποτελεσματικό προϊόν '2 σε 1'
•   Σχηματίζει πλούσιο αφρό
•   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρόλουτρο (δεν αφήνει υπολείμματα)
•   Ικανοποιημένοι πελάτες

Οδηγίες χρήσης
1.  Όταν χρησιμοποιείται ως σαμπουάν και αφρόλουτρο: Εφαρμόστε σε βρεγμένα

μαλλιά και δέρμα και κάνετε μαλάξεις ώστε να δημιουργηθεί πλούσιος αφρός.
Ξεβγάλετε και στεγνώστε καλά.

*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.



S Sport

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Λευκό περλέ υγρό
Άρωμα: Χαρακτηριστικό άρωμα, unisex
pH (αδιάλυτο): 5.25
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.02 g/ml
Ιξώδες: 2500
Μορφή (σε χρήση): Υγρό
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού πριν τη χρήση.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με την απαίτηση των
οδηγιών ΕΚ 73/404 / ΕΟΚ και 73/405 / ΕΟΚ και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών τους.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Το Soft Care Lux 2in1 είναι διαθέσιμο σε συσκευασία 6x0.8L.
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