
RefreshTM Original FOAM | April 2015    1/2

RefreshTM Original FOAM

Parfymerad mild skumtvål utan färgämnen. 

ANVÄNDNING  
För användning efter toalettbesök samt andra ställen 
där handtvätt är nödvändigt. 

INSTRUKTIONER  
Applicera 1 dos på våta händer. Arbeta in skummet 
och skölj händerna i rent vatten. Torka händerna 
noggrant med pappershanddukar.

Produktinformation

Fakta Fördelar

Märkt med EU-blomman • Produkten är märkt med EU-blomman, och endast de mest miljövänliga
produkterna har rätten att bära EU-blomman.  

Naturlig frisk doft • Förfriskande doft som kan användas av såväl kvinnor som män.

Avansert skumformulering • Det mousseaktige skummet føles silkemyktt ved håndvask.

Mild formula • Innehåller glycerin som återfuktar huden och motverkar uttorkning. 

Mildt produkt • Innehåller milda ingredienser som gör att produkten lämpar sig för
regelbunden användning.

Omedelbart skum • Tvålen ger ett omedelbart skum. 

Lätt att skölja av • Produkten är lätt att skölja av och lämnar inga tvålrester på huden eller i
handfatet. 

Minskar vattenförbrukningen • Det omedelbara skummet minskar vattenförbrukningen i jämförelse med
användning av cremetvål.  

Hygienisk • Patronen ultraljudförseglas under tillverkning för att skydda produkten.
Den unika patenterade pumpen är designad för att förhindra att luft
tränger in i patronen under användning. Därmed minimeras risken för
extern kontaminering.

Ekonomisk att använda • Endast 1 dos är nödvändig för effektiv handtvätt
• Räcker upp till 1430 handtvättar per 1 liter skumtvål.

Inget spill • Patronerna är designade så att de viks ihop så att allt innehåll pumpas ut.

TVÄTTA/RENGÖRA



The world
‚
s leading away from home skin care company

HANTERING:
Undvik kontakt med ögonen. Kommer produkten i kontakt 
med ögonen så skölj genast med vatten (i minst 10 
minuter) och kontakta läkare.

HÅLLBARHET:
Denna produkt har en hållbarhet på mer än 30 månader 
från tillverkningsdatum.

LAGSTIFTNING:
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska 
produkter

SÄKERHETSDATABLAD:
finns på www.debgroup.com/se/msds

INGREDIENSER

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, 
GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, CITRIC ACID, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE

PRODUKTTESTER 

48 timmars plåstertest
Resultaten är utvärderade av en dermatolog och 
slutsatsen är att produkten är “icke-irriterande”.

Toxikologisk bedömning
Formulan utvärderad av en toxikolog och förklarad 
säker att använda.

Miljömärkt
Produkten uppfyller kraven för att få bära EU-
blomman, vilket betyder att produkten är miljövänlig.

Vattenbesparande   
Oberoende tester visar att handtvätt med skumtvål 
istället för cremetvål kan minska den genomsnittliga 
vattenförbrukningen med upp till 46 %. *

*Slutsats i rapporten: “How a simple change in the washroom can 
significantly reduce water consumption and associated costs”
Durrant and McKay, 2011

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Art. nr. Storlek Antal per kartong
ORG250ML 250 ml pumpflaska 6

ORG1L 1 L patron 6

WRM1LDSSC 1 L dispenser 15
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