
Sensitive™

Extra mild flytande tvål
Produktbeskrivning
Soft Care Sensitive är en extra mild tvålcreme för känslig hud , som även passar för 
hår och kroppstvätt. Soft Care Sensitive innehåller ingen färg eller parfym. Soft Care 
Sensitive är lämplig där handtvätt ofta krävs och välmående händer önskas. Soft 
Care Sensitive har en utmärkt fuktgivande förmåga, vilket gör att dina händer känns 
fräscha och rena.

Produktegenskaper
• Innehåller mjukgörande ingredienser
• Passar även för hår och kroppstvätt.
• pH-balanserad
• Parfymfri
• Färgfri
• Formulerad med vätmedel
• Fri från parabener och triclosan
• Milt ytaktivt system 
• Testad för hudkompatibilitet (Patchtest)
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet 

Produktfördelar
• Säker, snabb och effektiv handtvätt hjälper till att minska spridning av bakterier
• Återfuktar händerna med mjukgörande medel, underhåller huden för frekventa 

användare
• Lämnar händerna mjuka vilket ökar kundnöjdheten
• Påförs lätt på händerna och lämnar inga klibbiga rester
• Effektivt ytaktivt system säkerställer utmärkt avlägsnande av fett och annan 

smuts
• Vätmedel ger jämn applicering och lätt sköljning
• Minskad hudirritation och större hudkompatibilitet med en pH-balanserad 

formula
• Bevisad hudmildhet med fuktighetsbevarande ämnen för känslig hud
• Bästa valet för allergikänsliga miljöer som t.ex skolor
• Perfekt för användning i områden där frekvent handtvätt kräver en lyxig 

fuktgivande handtvål

Bruksanvisning
• Blöt händer och underarmar
• Tag en dos av tvålen och arbeta upp ett skum
• Var särskilt noggrann och tvätta mellan fingrarna
• Skölj och torka noggrant



Sensitive™

Extra mild flytande tvål
Teknisk information
Utseende:  Klar, färglös vätska
Form (i bruk):  Flytande
Doft:  Parfymfri
pH (outspädd):  5
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Endast för professionell användning.
Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. 
Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer (Min 6°C/ Max 35°C).
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