Informacja techniczna o produkcie
Solution by MPS
Plus, Hipoalergiczne

Mydło w płynie do codziennego mycia
wrażliwej skóry rąk ze skłonnością do alergii

Cechy produktu:
Delikatne mydło, które dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie podrażnia i nie
wysusza skóry. Nie zawiera barwników oraz substancji zapachowych. Receptura została
przygotowana z myślą o zmniejszeniu ryzyka wystąpienia alergii. Produkt dedykowany jest
osobom ze szczególnymi potrzebami skóry. Idealnie sprawdzi się w takich miejscach, jak
szpital, dom opieki, szkoła czy przedszkole.

Zastosowanie:
Mydło w płynie do stosowania do mycia rąk, w łazienkach – w biurach, w domu,
restauracjach, kawiarniach, szkołach, pociągach, samolotach, statkach, portach lotniczych,
pokojach hotelowych, szpitalach, domach opieki.

Specyfikacja produktu:
Parametr
Postać

Jednostka

Wartość
płyn z perłą

Lepkość w 20oC

cP, s2, rpm6

2500 – 5000

Gęstość w 20oC

g/cm3

1,025 – 1,045

pH w 20oC

4,7 – 5,4

Barwa

biała perłowa

Zapach

charakterystyczny,
bez kompozycji zapachowej

Ważność produktu:
Podczas przechowywania w temperaturze pokojowej produkt zachowuje ważność przez 36
miesięcy od daty produkcji.

Informacja o opakowaniu:
Produkt jest dostępny w opakowaniu:
 kanister o pojemności 5 litrów.

Informacje dodatkowe:
Wyroby kosmetyczne podlegają rozporządzeniu 1223/2009 i są z nim zgodne. Mydło
Solution by MPS zgodnie z wytycznymi rozporządzenia posiada kompletną wymaganą
dokumentację. Dla produktu wykonano ocenę bezpieczeństwa oraz badania
mikrobiologiczne, dermatologiczne i aplikacyjne. Zarówno mydło Solution by MPS,
jak i żaden wyrób kosmetyczny sprzedawany na rynku Unii Europejskiej, nie były testowane
na zwierzętach.

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są oparte na bazie naszego praktycznego
doświadczenia i/lub testach laboratoryjnych. Ze względu na duże spektrum w warunkach
eksploatacji i nieprzewidywalny czynnik ludzki, zaleca się zawsze przetestować nasze
produkty przed ostatecznym rozpoczęciem użytkowania. Powyższe dane są zgodne
z aktualnym stanem wiedzy i zostały zebrane w celach informacyjnych, nie stanowiąc
jednocześnie gwarancji własności produktu.
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