
Termékleírás
A Soft Care Dove Cream Wash egy kellemes illatú, kézkímélő krémszappan. 
Ez a kitűnő minőségű, jól ismert márkájú termék kifejezetten alkalmas hotelek 
fürdőszobáiban, éttermekben és sportlétesítmények- vagy wellness intézmények 
zuhanyzóiban való használatra.

Legfontosabb tulajdonságok
A Soft Care Dove Cream Wash bőrtápláló hatóanyagok és kézkímélő felületaktív 
anyagok keveréke. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket, miközben kíméletes 
a kéz bőrével. Egyedi összetételének köszönhetően megelőzi a kezek irritációját és 
kiszáradását. Hidratáló hatóanyaga (1/4 rész hidratálókrémet tartalmaz) rendszeres 
használat mellett is puha kezeket biztosít. A Soft Care Dove Cream Wash kellemes 
illattal rendelkezik, használatakor a habképződés bő.
A jól ismert, jó minőséggel azonosítható Dove márkanévnek köszönhetően a 
felhasználók szívesen használják a terméket, így javulhat az Ön vállalkozásának 
megítélése is. Kitűnően alkalmas hotelek fürdőszobáiban, éttermekben és 
sportlétesítmények- vagy wellness intézmények zuhanyzóiban való használatra. 

Előnyök
• Jól ismert, megbízható márka
• Érzékeny bőrre is alkalmas
• Gyakori kézmosásra is alkalmazható, mert kíméletes a bőrrel
• Kézmosáskor lágy habot képez
• Kellemes illattal rendelkezik
• Hidratálókrémet tartalmaz

Használati útmutató
Nedvesítse meg kezeit. Nyomjon rájuk 1-2 adagot az adagolóból. Alaposan 
dörzsölje össze kezeit, míg hab képződik, majd kézmeleg vízzel öblítse le és 
alaposan szárítsa meg. A száraz kezek kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
megfelelő kézhigiénia biztosításában, az átfertőződés- és a bőr irritációjának 
megelőzésében.
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Technikai adatok
Megjelenés: Fehér, viszkózus folyadék
pH (töményen): ≈ 4.9
Relatív sűrűség (20 °C): 1,04 g/cm³
Viszkozitás (30°C):  2600 mPa.s 
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelések
Termék Cikkszám Kiszerelés
Soft Care Dove Cream Wash 6961200 6 x 800 ml
Soft Care Dove Cream Wash 100831109 28 x 300 ml (Soft Care Select)
Soft Care Dove Cream Wash 100831349 24 x 250 ml (Soft Care Sensations)

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó (-5°C< és <40°C). Szakszerű tárolás mellett minőségét 2,5 évig megőrzi.
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