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Verfrissende 2-in-1 douchegel en shampoo

BESCHRIJVING  
Deze hoogwaardige shampoo en douchegel bevat een 
unieke combinatie van hydraterende en verfrissende 
bestanddelen voor een zachte reiniging van de huid.

TOEPASSINGSGEBIED  
Voor gebruik in doucheruimtes op het werk en in recreatie- 
of horecagelegenheden.

GEBRUIK  
Refresh™ Hair & Body over de natte huid en/of natte haren 
verdelen, grondig afspoelen en zorgvuldig drogen.

Productinformatie

REINIGING

Eigenschappen Voordelen

Frisse uniseks geur • Geschikt voor doucheruimtes voor heren en dames.

Huidvriendelijk hydraterend complex met 
terugvettende conditioner

• Vergemakkelijkt het kammen van de haren.

Dermatologisch getest • Zeer goede huidverdraagzaamheid.

Met zachte tensiden; zonder zeep • Ideaal voor dagelijks gebruik.

ph-huidneutraal • Zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel die o.a. tot taak heeft de 
huid te beschermen tegen infecties door bacteriën of schimmels.  

Met hoogwaardige milde ingrediënten • Hoogwaardige en tegelijkertijd bijzonder zachte douchegel, geschikt voor 
mensen met een gevoelige huid.

• Goede slijmvliesverdraagzaamheid.

Met biologisch afbreekbare tensiden • Geen belasting van het afvalwater en het milieu. 

Zonder siliconen • Kan bij vele productieprocessen ingezet worden.

RefreshTM Hair & Body



REGELGEVING 
Dit product voldoet aan EG-verordening nr. 1223/2009 voor 
cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 
Beschikbaar op www.debgroup.com.  

ECOLOGISCHE GEGEVENS 
De gebruikte tensiden voldoen aan de criteria voor 
biologische afbreekbaarheid vastgelegd in EG-verorde ning 
nr. 648/2004 betreffende detergentia.

KWALITEITSGARANTIE
Alle Deb STOKO® producten zijn onderworpen aan een 
microbiologisch kwaliteitsmanagementsysteem en hun
microbiologische kwaliteit is getest in overeenstemming 
met de Europese Farmacopee.

INGREDIËNTEN 

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
COCOAMPHOACETATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, 
SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BETAINE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE,POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, SACCHARIDE 
ISOMERATE, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM BENZOATE, CI 
19140, CI 42051, PARFUM (FRAGRANCE).

PRODUCTTESTEN

HUIDVERDRAAGZAAMHEID 
De huidverdraagzaamheid van Refresh™ Hair & Body 
is in een onafhankelijk instituut getest en er werd 
aangetoond dat het zeer goed verdragen wordt door 
de huid.

HOUDBAARHEID 
Het product kan in ongeopende verpakking minstens 30 
maanden na productiedatum bewaard worden. 
Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minstens 10 
minuten) en indien nodig deskundig medisch advies 
inwinnen.  

Der Weltmarktführer für beruflichen Hautschutz

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode Inhoud Aantal/doos

HBG250ML 250-ml-flacon 12

HBG1L 1-l-patroon 6

HBG2LT 2-l-patroon 4

RHB1LDSMD Refresh™ Hair & Body 
1-l-dispenser 1

RHB2LDPMD Refresh™ Hair & Body 
2-l-dispenser 1
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Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en 
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. 
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere 
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de 
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. 
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen
™ = aangevraagde merkregistratie door Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen.
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