
Sensitive Foam

Delikatne mydło dla skóry wrażliwej bez perfum 
i barwników w pianie 

Opis

Cechy
 • doskonałe właściwości pielęgnacyjne i myjące                 

• zrównoważone dla skóry pH
• odpowiedni również do mycia ciała i włosów
• bez związków zapachowych ani barwników

• formuła oparta na kompozycji łagodnych środków powierzchniowo czynnych
i substancji nawilżających 

• nie zawiera parabenów i triklosanu
• łagodny dla skóry co zostało potwierdzone badaniami (PATCH test)
• spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych Nordic Swan
• zatwierdzony przez Szwedzkie Towarzystwo astmy i chorób alergicznych 

Astma- och Allergiförbundet

Zalety

• dzięki kompozycji środków powierzchniowo czynnych oraz substancji nawilżających
praparat idealnie nadaje się do częstego stosowania przez osoby o wrażliwej skórze 
oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest częste mycie rąk 

• pozostawia na skórze uczucie naturlanej miękkości i elastyczności, zwiększając tym 
satysfakcję użytkownika

• posiada doskonale właściwości myjące, skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia 
(w tym zabrudzenia tłuszczowe) 

• dzięki formie piany preparat znakomicie rozprowadza się po dłoniach i wypłukuje 
nie pozostawiając  tym samym uczucia lepkości

• zrównoważone dla skóry pH zmiejsza ryzyko podrażnień i zapewnia doskonałą 
kompatybilność ze skórą

• nie zawiera dodatku perfum ani barwników, które są najczęstszą przyczyną 
występowania podrażnień i uczuleń

 

™

Soft Care Sensitive Foam jest łagodnym preparatem w formie piany, bez zawartości perfum 
i barwników, opracowanym specjalnie do mycia rąk o wrażliwej skórze. Polecany jest do 
stosowania wszędzie tam, gdzie należy często myć ręce oraz gdzie są wymagane wysokie 
standardy higieny. Posiada doskonałe właściwości nawilżające, pozostawia uczucie miękkości
i elastyczności skóry. 

• wysoka jakość i jednolita struktura piany



Sensitive Foam™

www.diversey.com

Właściwości

Postać:                                                    przejrzysty, bezbarwny płyn
pH (koncentrat, 20°C):                       ≈5
Gęstość (20°C):                                    ≈1.03

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

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.

Warunki przechowywania

Sposób użycia

• Zwilżyć ręce wodą.
• Nanieść 1 dozę preparatu, rozprowadzić po powierzchni rąk.
• Myć dokładnie z uwzględnieniem miejsc pomiędzy palcami.
• Spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (jest to bardzo ważny element w zapobieganiu podrażnień skóry oraz infekcji krzyżowych).

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Soft Care Sensitive Foam, ubocznych skutków 
stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie 
charakterystyki. 

Środki ostrożności

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Okres trwałości


