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Soft Care Dove 2w1
Szampon i żel pod prysznic.

Opis
Soft Care Dove 2w1 jest łagodnym preparatem do mycia ciała i włosów. 
Może być stosowany zarówno jako szampon do włosów jak i żel pod prysznic
oraz płyn do kąpieli. Produkt jest odpowiedni do stosowania w łazienkach hotelo-
wych, natryskach w klubach sportowych, obiektach rekreacyjnych oraz wellness.
Soft Care Dove 2w1 posiada łagodną kompozycję środków powierzchniowo czy-
nnych i łagodnych substancji do pielęgnacji skóry. Środki powierzchniowo czynne 
zapewniają wysoką skuteczność pielęgnacyjną i myjącą. Dzięki zawartości w formule 
1/4 kremu nawilżającego, produkt jest często polecany dla osób mających wrażliwą 
skórę, zapobiega podrażnieniu i wysuszaniu się skóry. Składniki do pielęgnacji wło-
sów zapewniają, że włosy pozostają gładkie i delikatne po użyciu produktu, niesplą-
tane. Produkt zawiera doskonałą kompozycję zapachową. 
Soft Care Dove 2w1 może być również stosowany jako płyn do kąpieli, wspaniale 
się pieni, niezależnie od twardości wody. Nie pozostawia tłustej warstwy na wannie, 
co sprawia, że wannę łatwo się czyści.

Cechy
•  Dove - marka wysokiej jakości, godna zaufania;
•  produkt łagodny dla włosów;
•  zawiera środki nawilżające, które przywracają i przyspieszają odtworzenie natura-
   lnych funkcji skóry;
•  nadaje skórze poczucie miękkości;
•  posiada doskonałe właściwości pielęgnacyjne;
•  skuteczny i łagodny preparat do pielęgnacji ciała i szampon do włosów;
•  stosowany jako płyn do kąpieli;
•  pozostawia delikatny, świeży zapach;
•  posiada neutralny dla skóry poziom pH.

Właściwości
Postać:     biała, gęsta ciecz
Gęstość (20ºC):    ok. 1,04 g/ml
Lepkość (mPa*s; 300C):   5000

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 250 ml. 

Szampon do włosów, żel pod prysznic: nanieść preparat na zwilżona 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. 

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób 
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel 
handlowy.
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Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, 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.


