Soft Care Lux 2in1
Mydło do rąk

Opis

Soft Care Lux 2in1 to łagodny odżywczy szampon do włosów i żel do mycia ciała w
jednym. Produkt może być także stosowany jako płyn do kąpieli, tworzy delikatną
pachnącą pianę. Szczególnie polecany do hotelowych łazienek a także pod prysznic
w klubach.
Soft Care Lux 2in1 posiada łagodną kompozycję srodków powierzchniowo
czynnych, substancje nawilżające oraz pielęgnujące skórę i włosy. Specjalna formuła
skutecznie usuwa zabrudzenia, jednocześnie jest łagodna dla skóry i włosów. Produkt
nadaje się do częstego stosowania, nie wysusza ani nie podrażnia skóry. Dodatkowo
nawilżające zapewniają efekty pielęgnacji, a odżywka zapobiega plątaniu włosów.
Może być również stosowany jako płyn do kąpieli, wspaniale sie pieni, niezależnie od
twardosci wody. Nie pozostawia tłustej warstwy na wannie, co sprawia, ze wannę
łatwo sie czyści.

Cechy

• Znana marka, która budzi zaufanie gosci oraz podnosi range obiektu
• doskonałe własciwosci sensoryczne
• produkt "2 w 1"- szampon do włosów i płyn do mycia ciała
• łagodny dla włosów oraz skóry głowy i ciała
• tworzy obfitą piane
• neutralne pH dla skóry
• mozna stosowac jako płyn do kapieli w wannie

Właściwości

Postać:
biały, perłowy płyn
Gęstość w 20oC:
ok. 1,03 g/cm3
pH (koncentrat):
ok. 4,9
Lepkosc (mPas; 25oC ):
2200
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Sposób użycia

Szampon do włosów, zel pod prysznic
Nanieść preparat na zwilżoną skórę i/ lub włosy i rozprowadzić, doprowadzić do
powstania piany. Spłukać skórę wodą, osuszyć.
Płyn do kąpieli
Zadozować płyn do kąpieli przed napełnieniem wanny wodą.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych
opakowaniach. Nie przechowywać poniżej 5ºC i w wysokich temperaturach.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
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