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Aromaatne kätepesuvaht puhaste eeterlike õlide rikkaliku seguga. 

 




KASUTAMINE 
Kasutamiseks kontorite ja avalike asutuste pesu- ja 
tualettruumides. 

KASUTUSMEETOD 
Kanda üks annus „kohest vahtu” vahetult märgadele või 
kuivadele kätele (vastavalt eelistusele). Kanda vaht käte 
kõikidele osadele ning loputada põhjalikult puhta voolava 
veega, seejärel kuivatada korralikult. 






Omadused Eelised 

„Energiat andev” aroom • Parfüüm on kujundatud sisendama „tuju tõstvat” ja „energilisuse” tunnet, 
kasutades värsket idamaist aroomi, mille tipunoodid on mandariin, ilang-
ilang ja kardemon, mida toetavad lillelõhnalised südamenoodid liilia ja iiris 
ning baasnoodid vanilje ja sandlipuu. 

Keeruline vahu koostis • Vahukreemi taolise vahu omadused tunduvad pesemise ajal suurepäraselt 
„siidised ja siledad”. 

Värskendav • Spetsiaalselt koostatud sidruni ja koriandri eeterlike õlidega, et aidata jätta 
nahale värskendatud tunne. 

Hooldav koostis • Sisaldab pantenooli ja glütseriini, et aidata jätta nahale sile ja niisutatud 
tunne. 

Õrnatoimeline puhastamine • Sisaldab õrnatoimeliste puhastavate ainete segu, et soodustada sagedast 
kasutamist ja aidata hoida käsi puhastena. 

Kohene vahutamine • Doseerib koheselt kätele vahu, vähendades vahule ajamiseks kuluvat aega. 

Kiire loputamine • Rikkaliku vahu saab kätelt kiiresti maha loputada, jätmata nahale või 
kraanikaussi mingeid jääke. 

Säästab vett • Kohese vahu vahutamine tähendab kiiret pesemise ja loputamise aega, mis 
võib vähendada vee tarbimist kuni 46% võrreldes vedelseepidega. 

Äärmiselt ökonoomne • Naha efektiivseks puhastamiseks on vaja ainult ühte annust Pakub rohkem 
kui 1400 kõrge kvaliteediga kätepesu korda igast 1-liitrisest pudelist. 

Hügieeniline • Pudel ja vahupump on tootmisprotsessi ajal ultraheli abil suletud, et kaitsta 
toodet. See ainulaadne patenteeritud pump on kujundatud vältima õhu 
sisenemist pudelisse tavapärase kasutamise ajal ning viib seeläbi välise 
saastamise ohu miinimumini. 

Ei tekita jäätmeid • Kuna pumba kaudu ei pääse õhk pudelisse, siis tõmbub see normaalse 
kasutamise ajal kokku, et tagada kogu toote väljutamine. 




Refresh® Energie | aprill 2015   1/2 



Koostisosad Toote testimine 


VESI, KOKAMIIDPROPÜÜLBETAIIN, NAATRIUMLAURETSULFAAT, 
GLÜTSERIIN, TEA-LAURÜÜLSULFAAT, PEG-7 
GLÜTSERÜÜLKOKOAAT, PARFÜÜM, PANTENOOL, 
TETRANAATRIUM EDTA, TRIETÜLEENGLÜKOOL, 
BENSÜÜLALKOHOL, PROPÜLEENGLÜKOOL, SIDRUNHAPE, 
LIMONEEN, DMDM HÜDANTOIIN, 
METÜÜLKLOROISOTIASOLINOON, MAGNEESIUMNITRAAT, 
MAGNEESIUMKLORIID, METÜÜLISOTIASOLINOON, CI 19140, CI 
42090 


Kõlblikkusaeg 
Selle toote kõlblikkusaeg on 30 kuud alates selle 
tootmise kuupäevast. 


Õigusnormidele vastavus 
See toode vastab direktiivile 76/768/EMÜ (muudetud 
kujul) / määrusele (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete 
kohta. 


Toote ohutuskaart 
Võimalik alla laadida aadressilt www.debstoko.com.

Dermatoloogiliselt testitud 
48-tunnise ühe plaastri testi tulemused kinnitas 
dermatoloog, et näidata, et toode „ei põhjusta ärritust”. 


Toksikoloogiline heakskiitmine 
Koostist hindas toksikoloog, kes kinnitas, et toodet on 
ohutu kasutada. 


Vett säästev 
Sõltumatud testid näitavad, et käte pesemisel 
vedelseebi asemel vahuseebi kasutamine võib 
vähendada keskmist vee tarbimist isegi kuni 46%. * 


* Järeldus aruandest: „How a simple change in the washroom can 
significantly reduce water consumption and associated costs”, 
Durrant ja McKay, 2011 



Käitlemisjuhend 
Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada kohe 
rohke veega (vähemalt 10 minutit) ning pöörduda  
arsti poole.       Olemasolevad pakendi suurused 



* Võib kasutada teisi pesuruumis kasutamiseks sobivaid dosaatoreid 






















Laokood Suurus Kogus kastis 

ENG1L 1 l pudel 6 

ENG12LTF 1,2 l pudel 3 

WRM1LDSEN* 1 l dosaator igaüks 

TF2WHI 1,2 l TouchFREE dosaator igaüks 

TF2CHR 1,2 l TouchFREE dosaator igaüks 

TF2AZU 1,2 l TouchFREE dosaator igaüks 
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