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Lux® 2 in 1

Verzorgende shampoo & douchegel
Omschrijving
Soft Care® Lux® 2 in 1 is een milde, verfrissende shampoo en douchegel. Dit product
schuimt en geeft zachte, luxueuze bubbels, waardoor het geschikt is als badschuim.
Het product is geschikt voor gebruik in hotelbadkamers, doucheruimtes van sportclubs,
recreatiefaciliteiten of wellnesscentra.
Eigenschappen
• Op basis van een milde mix van oppervlakteactieve stoffen, bevochtigingsmiddelen
en haarverzorgingsingrediënten voor een effectieve verwijdering van vet en vuil,
terwijl het vochtniveau van de huid en het haar worden gehandhaafd
• Dit product is geschikt voor frequent gebruik zonder dat het de huid uitdroogt of
irriteert
• Vochtinbrengers zorgen voor langdurige huidverzorging, terwijl de conditioner zorgt
voor klitvrij haar
• Kan worden gebruikt als badschuim en produceert veel schuim, ongeacht de
waterhardheid
• Vormt geen zeepresten, waardoor het bad gemakkelijk schoon te maken is
• pH-gebalanceerd
• Huidcompatibiliteit getest (pleistertest)
• Aangenaam parfum
• Eco-gecertificeerd met Nordic Swan en EU Ecolabel
Voordelen
• Bekend en vertrouwd merk voor een verbeterde gastbeleving
• Effectief reinigen zonder dehydratatie van het haar of de huid
• Mild en efficient 2 in 1 product voor het haar en het lichaam
• Aangenaam parfum voor hem en haar
Gebruiksaanwijzing
1. Bij gebruik voor haar en lichaam: aanbrengen op nat haar en bevochtigde huid en
inmasseren tot er een rijke schuimlaag ontstaat.
2. Afspoelen met water en goed droog maken.
3. Bij gebruik als badschuim: een paar doseringen in het bad gieten alvorens het te
vullen met water.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte viscose vloeistof met parelmoereffect
pH waarde (onverdund): 4.9
Relatieve dichtheid (20°C): 1.04
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Beschikbare verpakkingen
Soft Care Lux® 2 in 1 is beschikbaar in 24x0.25L, 28x0.3L, 6x0.8L en 4x1.3L.
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