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GOJO® Săpun-spumă pentru mâini, corp şi păr 

 

 

 Formulă hipoalergenică 3 în 1, de tip spa 

 Piețe țintă: industria hotelieră și de agreement & instalații generale pentru toalete 
 

 Spumă abundentă cu un parfum plăcut de castravete 

 Formulă îmbogățită pentru păr, corp și mâini 

 Certificat Ecolabel 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII TEHNICE 

Compatibilitate cu pielea 
• Compatibilitate bună cu pielea, testat sub control medical  
• Toleranță oculară bună: demonstrată printr-un test in vitro de iritare a ochilor 
• Hipoalergenică: testat și dovedit de 50 de voluntari, sub control dermatologic 

Caracteristici 
• Culoare: Verde 
• Parfum: Castravete 
• pH: pH neutru pentru piele 

Conservare 
• Este în conformitate cu standardul NF ISO 11930  
• Produsul poate fi păstrat timp de 30 de luni în ambalajul original închis și în condiții normale de depozitare.  
• Sensibil la îngheț, a se depozita între 4 și 40°C 

Mod de utilizare 

•  Aplicați pe părul, corpul sau 
mâinile umede 
 

 
 

•  Spălați bine mâinile 
 
 

 
 

•  Clătiți bine și uscați  
 
 

 
 

Caracteristici și Avantaje 

• Formulă hipoalergenică  
• Formulă îmbogățită cu agent de refacere a lipidelor și glicerină pe bază de plante, lăsând un strat protector pe piele  
• Surfactanți delicați pe bază de plante, derivați din glucoză, generând o spumă bogată și cremoasă  
• Fără coloranţi, fără parfum 

Mediu 

• Conține peste 98% de ingrediente biodegradabile 
• Produs certificat Ecolabel, conform cerințelor Comisiei Europene 
• Materii prime selectate cu atenție, alese pentru profilul lor toxicologic și eco-toxicologic 
• Formula respectă cerințe stricte cu privire la biodegradabilitate 
• Ambalaj optimizat pentru a reduce volumul deșeurilor 

Precauții de utilizare 

• Exclusiv pentru uz extern.  
• A nu se înghiți  
• În caz de contact cu ochii, a se clăti cu apă din abundență. 
• În caz de urgență, contactați cel mai apropiat centru de informare toxicologică. 
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GOJO Industries - Europe, Ltd.*  
Units 5 & 6 
Stratus Park  
Brinklow  
Milton Keynes  
MK10 0DE UK 

Tel: +44 (0) 1908 588444 

Fax: +44 (0) 1908 588445 

Made in France by:  
Laboratoires Prodene Klint 

– a GOJO Family Company  
8 Rue Léon Jouhaux 

Z.A Pariest 

F-77435 MARNE-LA-VALLEE – France  
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00 

Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49 

 
 

*European International Nomenclature Cosmetic Ingredients 

 

SISTEM DE DOZARE  CANTITATEA DIN AMBALAJ COD PRODUS 

ADX-12™ 3 X 1250mL 8813-03-EEU 

ADX-7™ 4 X 700mL 8713-04-EEU 

FMX™ 3 X 1250mL 5163-03-EEU 

 

INGREDIENTS 

 Nume UE INCI *  CLASĂ DE INGREDIENTE 

AQUA  Ambalaj 

SODIUM LAURETH SULFATE Surfactant 

COCAMIDOPROPYL BETAINE Surfactant, amplificator de spumă 

COCO GLUCOSIDE Surfactant, amplificator de spumă 

GLYCERIN Agent de hidratare 

SODIUM BENZOATE Conservant 

SODIUM CHLORIDE Ajustor de vâscozitate 

CITRIC ACID Ajustor de pH 

GLYCERYL OLEATE Agent emolient 

PARFUM Fragrance 

POLYQUATERNIUM-39 Conditioning agent 

SACCHARIDE ISOMERATE Agent de hidratare și calmant 

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE Agent chelator natural și regenerabil 

CI 42090 Agent colorant 

CI 19140 Agent colorant 
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