
Deb® Hair & Body WASH

Product Informatie Blad

Omschrijving: Verkwikkende shampoo voor lichaam en 
haar.

Gebruik: Voor gebruik in douche, bad of wasgelegenheid 
op elke werkplek of ontspanningslocatie. Geschikt voor 
dames en heren.

Gebruiksaanwijzing: Met stromend water het haar en 
lichaam nat maken, naar wens shampoo aanbrengen. 
Goed afspoelen en drogen met een schone handdoek.

Het product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel en is 
daardoor milieuvriendelijk. 

Ecolabel

Bevat een mengsel van huidverzachters en –conditioners, houdt de huid 
soepel en zacht.

Verzorgend

Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op huid/haar 
of in de doucheruimte.

Snel en Effectief

Zelfs een kleine dosering reinigt het haar en lichaam effectief.Zuinig

Eigenschap Voordeel

Verkwikkende
“Regenwoudgeur”

Aangenaam en verfrissend; spreekt zowel mannen als vrouwen aan.

Mix van Milde 
Ingrediënten 

Luxe zeepsamenstelling, heerlijk om te gebruiken; zeer geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

Heldere, Vloeibare 
Aquamarijn Gel

Voelt fijn aan en heeft een esthetisch aangename uitstraling.

Hygiënisch De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het 
product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó
ontworpen dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de 
patroon stroomt. Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf. 

Geen Verspilling Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal de 
patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden. 



Deb® Hair & Body WASH

Technische Gegevens

Ingrediënten: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, 
SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
GLYCERIN, COCO‐GLUCOSIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, PEG‐7 GLYCERYL COCOATE, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID, 
PARFUM, CI 42090, CI 19140

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

Houdbaarheid: Dit product is meer dan 30 maanden 
na productiedatum houdbaar.

EU‐Wetgeving: Dit product voldoet aan de Richtlijn 
EG No. 1223/2009 voor cosmetische producten.

Veiligheidsbladen beschikbaar op www.debgroup.com/msds

Product Testen

Type Test Opmerking
Dermatologisch Het product is dermatologisch goedgekeurd, de 48hr Single Patch Test heeft 

aangetoond dat Het product de huid niet irriteert.

Toxicologisch De formule is door een toxicoloog getest en goedgekeurd voor veilig gebruik.

Ecolabel Accreditatie Het product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel, het 
officiële EU kenmerk voor groenere producten. Ecolabel producten zijn 
sneller biologisch afbreekbaar en hebben een bijzonder lage 
watervervuilingsgraad. 

Beschikbare Verpakkingen

Deb Benelux B.V. Minosstraat 6, 5048 CK Tilburg, The Netherlands.
Tel: NL +31 13 456 19 15 / BLG +32 2 461 05 75 Fax: NL +31 13 456 28 48 / BLG +32 2 461 06 87

Web: www.debgroup.com Email: info@deb.nl

Artikel Code Inhoud Verpakking
HAB1L 1 liter Patroon 6

HAB2LT 2 liter Patroon 4

HAB4LTR 4 liter Patroon 4

Europees Patent No. 0802760
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