
LAPĒ Collection Hand Wash

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

Ανατολίτικο Άρωμα Τσάι Λεμονιού

Περιγραφή
Η συλλογή LAPĒ προσθέτει μια αίσθηση πολυτέλειας στο μπάνιο των επισκεπτών
σας. Η προσεγμένη σύνθεση της συλλογής LAPĒ που διατίθεται σε μπουκάλια των
300ml με δοσομετρικές αντλίες ενισχύει την εικόνα του μπάνιου σας και είναι
κατάλληλη για άνδρες και γυναίκες. Το κρεμοσάπουνο χεριών με ανατολίτικο άρωμα
τσάι λεμονιού της LAPĒ προσφέρει ένα αίσθημα πολυτέλειας στο χώρο του μπάνιου
καθώς αναδίδει ένα αναζωογονητικό άρωμα με κάθε χρήση. Η ίδια η σύνθεση
γλιστράει απαλά στα χέρια και ενυδατώνει την επιδερμίδα ενώ την καθαρίζει με το
ενυδατικό σύμπλεγμά της και την περιεκτικότητα σε γλυκερίνη. Οι πελάτες θα
νιώθουν περιποίηση με την πολυτελή εμφάνιση, την απαλή υφή και το άρωμα των
προϊόντων της συλλογής LAPĒ και θυμούνται ευχάριστα την εμπειρία τους ως
επισκέπτες στην επιχείρησή σας. Το κρεμοσάπουνο με ανατολίτικο τσάι λεμόνι της
LAPĒ μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα από τη λοσιόν χεριών με ανατολίτικο τσάι λεμόνι
της LAPĒ για να συμπληρώσει την πρόταση για το μπάνιο σας και την ικανοποίηση
των πελατών σας. Και τα δύο σκευάσματα δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις, parabens
και triclosan. Η συλλογή LAPĒ Collection προσφέρει την δυνατότητα επαναπλήρωσης
του κρεμοσάπουνου με άρωμα ανατολίτικο τσάι λεμονιού ( από 5L συσκευασία) που
σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να συμπληρώσετε επιτόπια τις φιάλες των 300ml με
δοσομετρική αντλία χωρίς ταλαιπωρία. Η δυνατότητα επαναπλήρωσης διασφαλίζει
ότι το συνολικό κόστος για εσάς παραμένει χαμηλό ενώ οι επισκέπτες σας βλέπουν το
σαπούνι χεριών να είναι πάντα πλήρες. Τα μπουκάλια 300ml με δοσομετρικές αντλίες
είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, η δυνατότητα επαναγέμισής τους ενισχύει την φιλική
προς τον περιβάλλον εικόνα του συστήματος καθώς μειώνει δραστικά τα
απορρίμματα.

Βασικές ιδιότητες
•   Άρωμα από ανατολίτικο τσάι λεμόνι
•   Περιέχει ειδικό ενυδατικό σύμπλεγμα
•   Με ουδέτερο pH
•   Δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις, parabens ή triclosan
•   Σύγχρονη σχεδίαση μπουκαλιού
•   Με δυνατότητα επαναπλήρωσης και ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας.
•   Μπορεί να συνδυαστεί με τη λοσιόν χεριών με ανατολίτικο τσάι λεμόνι της LAPĒ
•   Διατίθεται επιτοίχια βάση

Πλεονεκτήματα
•   Η έκλυση αρώματος βελτιώνει την ατμόσφαιρα του μπάνιου σας σε κάθε χρήση.
•   Το μοναδικό μείγμα των συστατικών ενυδατώνει απαλά τα αφυδατωμένα χέρια

κατά το πλύσιμο και τα αφήνει περιποιημένα με μια αίσθηση απαλότητας.
•   Χωρίς ανεπιθύμητα συστατικά, όπως φθαλικές ενώσεις, paraben και triclosan, η

συλλογή LAPĒ πραγματικά περιποιείται την επιδερμίδα σας.
•   Το κλασικό στυλ της συλλογής LAPĒ ταιριάζει απόλυτα σε κάθε τύπου μπάνιου



LAPĒ Collection Hand Wash

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. el-GR MM/YY ${PIS code}

καθώς συνδυάζεται εύκολα με ένα ευρύ φάσμα διακόσμησης.
•   Τα πλήρως ανακυκλώσιμα μπουκάλια ενισχύουν το φιλικό προς περιβάλλον προφίλ του συστήματος ενώ ενισχύεται επιπλέον με την

δυνατότητα επαναπλήρωσης του προϊόντος. Η επαναπλήρωσης διατηρεί το κόστος χαμηλό, μειώνει τα απορρίμματα και σας δίνει τη
δυνατότητα να έχετε πάντα πλήρες απόθεμα προϊόντων για ένα καλαίσθητο, πολυτελές μπάνιο.
•   Προσφέροντας ένα κρεμοσάπουνο και μια λοσιόν χεριών με το ίδιο άρωμα ανατολίτικο τσάι λεμόνι, μπορείτε να δημιουργήσετε μια

πλήρη πρόταση για το μπάνιο σας που θα κάνει τους πελάτες σας να νιώθουν απόλαυση και περιποίηση.
•   Επιτοίχιες βάσεις με δυνατότητα ασφάλισης εξασφαλίζουν ότι η συλλογή LAPĒ παραμένει εκεί όπου την τοποθετείτε. Το

κρεμοσάπουνο χεριών βρίσκεται πάντα όπου χρειάζεται να είναι και το μπάνιο είναι πάντα τακτοποιημένο.

Οδηγίες χρήσης
1.  Βρέξτε τα χέρια σας.
2.  Πιέστε τη δοσομετρική αντλία για να τοποθετήσετε την επιθυμητή ποσότητα προϊόντος στα χέρια.
3.  Τρίψτε το προϊόν στα χέρια σας και ανάμεσα στα δάχτυλα.
4.  Ξεπλύντε καλά και στεγνώστε τα χέρια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διάφανο πορτοκαλί υγρό
Άρωμα: Ανατολίτικο Άρωμα Τσάι Λεμονιού
pH (αδιάλυτο): 5
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.03 g/ml
Ιξώδες: 1250
Μορφή (σε χρήση): Αφρός
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 τις απαιτήσεις των
οδηγιών ΕΚ 73/404 / ΕΟΚ και 73/405 / ΕΟΚ και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών τους.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Το LAPĒ Collection OLT Hand Wash είναι διαθέσιμο σε συκευασίες 8x0.3L και 2x5L.


