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Dove Cream Shower

Milde douchegel
Omschrijving
Soft Care Dove Cream Shower is een zeer milde douchegel die geschikt is voor het hele
lichaam. De Soft Care Dove Cream Shower is speciaal ontwikkeld voor gebruik in onder
andere badkamers van hotels. Het is door zijn uitstraling en kwaliteit een uitstekende
vervanger van de gastenzeepjes in hotelkamers. Daarnaast is het geschikt voor gebruik
in doucheruimtes van een sportcomplexen en fabrieken.
Eigenschappen
• Soft Care Dove Cream Shower is gebaseerd op een speciaal milde samenstelling
van oppervlakteactieve stoffen, huidverzorgende en verzachtende ingrediënten,
vochtinbrengende bestanddelen, verdikkende bestanddelen, opaalglans,
conserveringsmiddelen op natuurlijke basis en parfum. De mix van anionogene en
amfotere oppervlakteactieve stoffen verzekert een effectieve verwijdering van vuil,
emulgering van het verwijderde vuil en stabilisatie van de emulsie.
• Het product is geformuleerd met een Lanoline derivaat, een bestanddeel dat zeer
mild is voor de huid en uitdrogen en huidirritatie helpt voorkomen. Daarnaast bevat
het huidbevochtigers die een huidverzorgend gehydrateerd effect geven. Deze
samenstelling van huidverzorgende ingrediënten (1/4 van het product bestaat uit
hydraterende crème) resulteert in een uitermate zachte en soepele huid. Daarnaast
is het product aangenaam geparfumeerd en geeft het een rijke schuimvorming. Soft
Care Dove Cream Shower is een uitstekende douchegel, geschikt voor gebruik in
badkamers van hotels of de doucheruimtes van een sportcomplex of een fabriek.
Voordelen
• Uitstekende reinigingsresultaten
• Mild voor de huid
• Vormt een rijke schuimlaag
Gebruiksaanwijzing
1. Breng een dosering aan op bevochtigde huid en inmasseren zodat er een rijke
schuimlaag ontstaat. Afspoelen met water en goed droog maken.

*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 visceuze vloeistof met opaalglans
Geur: Frisse geur
pH waarde (onverdund): 5.0
pH waarde (verdund): Relatieve dichtheid: 1.04
Viscositeit (mPa.s; 25°C): 5800
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 Dove Cream Shower is beschikbaar in 28x0.3L.
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