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Beschrijving

Estesol® hair&body is een zeepvrije, huidvriendelijke 
douchegel. De zeer goede huidverdraagzaamheid wordt 
bekomen door de aanwezigheid van bijzonder huidvrien-
delijke wasbestanddelen zoals bijv. suikertenside.

Productbeschrijving

Heldere, viskeuze, groen gekleurde vloeistof.

Toepassingsgebied

Voor een gecombineerde reiniging van lichaam en haar 
bij lichte vervuilingen. 

Gebruiksaanwijzing

•  Estesol® hair&body over de natte huid en haren   
    verdelen. 
•  Grondig afspoelen. 
• Zorgvuldig afdrogen.

Technisch informatieblad

2-in-1-douchegel voor lichaam en haar

Eigenschappen en voordelen      

Eigenschap Voordeel

met conditioner

• geeft de huid een aangenaam, zacht gevoel en heeft een huidverzorgend 
effect

• vergemakkelijkt het kammen van de haren

zeepvrij
• voorkomt zwelling van de huid, welke bij regelmatig gebruik van zeep 

vaak wordt waargenomen

fris unisex parfum • hoge acceptatie door de gebruikers

pH-huidneutraal

• aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van de huid
• zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel die o.a. tot taak 

heeft de huid te beschermen tegen infecties door bacteriën of schim-
mels

bevat hoogwaardige bestanddelen
• ook geschikt voor de gevoelige huid
• goede slijmvliesverdraagzaamheid

met zeer goed biologisch afbreekbare 
tensiden • geen belasting van het afvalwater en het milieu

zonder siliconen • kan bij vele productieprocessen ingezet worden

  
Huidreiniging



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 onthe-
ven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassings-
mogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd perso-
neel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde 
rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd.

Deb-STOKO Europe GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
 
Contact Benelux
Telefoon +49 2151 7380-1580 (D)   
02 461 05 75 (B) - 013 456 19 15 (NL)
Telefax +49 2151 7380-1288
info-bnl@debstoko.com
www.debgroup.com

Kwalitatieve samenstelling

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, 
LAURYL POLYGLUCOSE, SODIUM CHLORIDE,  
LAURETH-2, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID,  
POLYQUATERNIUM-22, CI 42045*, CI 13015*,  
CI 61570*, PARFUM (FRAGRANCE)

De gebruikte benamingen zijn in overeenstemming met de Internationale  
Nomenclatuur voor Cosmetische Ingrediënten (INCI).

* CI = Colour Index (kleurindex)

Huidverdraagzaamheid

De huidverdraagzaamheid van Estesol® hair&body werd  
zorgvuldig getest onder laboratoriumomstandigheden en 
onder aanwijzingen van een arts. Deze testen en ook het 
gebruik in de praktijk hebben aangetoond dat  
Estesol® hair&body zeer goed verdragen wordt door de 
huid.  
Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid  
verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S. 
W. Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en  
milieugeneeskunde.

Wettelijke voorschriften

Estesol® hair&body is onderworpen aan de cosmetica- 
verordening van de EG, de wet inzake levensmiddelen en 
consumptiegoederen, maar is niet onderworpen aan de 
wet m.b.t. chemische stoffen of de richtlijn m.b.t.  
gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsinformatieblad

Kan worden gedownload van www.stoko.com.

Ecologische gegevens

De tensiden in Estesol® hair&body voldoen aan de  
criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in 
verordening (EG) nr. 648/2004 betreffen de detergentia.

Kwaliteitsgarantie

Alle producten van het STOKO®-programma voldoen aan 
de vereiste voor microbiologische zuiverheid, die ook 
geldt voor geneesmiddelen voor uitwendig gebruik  
(conform Ph. Eur.):

< 102 vermenigvuldigbare kiemen/g product.

Controleproeven op dat vlak zijn een vast onderdeel van 
onze procedures voor kwaliteitsgarantie.

Houdbaarheid

Estesol® hair&body kan in ongeopende verpakking  
minstens 30 maanden bij kamertemperatuur bewaard  
worden. Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

Eerste hulp

Bij accidenteel oogcontact met Estesol® hair&body,  
onmiddellijk de ogen spoelen met veel water  
(oogdouche, spoelfles). Raadpleeg een arts als er daarna 
nog een brandend gevoel blijft bestaan.

Bijkomende informatie

Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag  
verkrijgbaar.

Verpakking

250-ml-fles  
2000-ml-softfles  
(voor alle Stoko Vario® dispensers)

Voor een doeltreffende dosering worden STOKO®-softflessen best 
gebruikt in combinatie met STOKO®-dispensers. 
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