
  
  

GREVEN
®
 SOFT B/RS 

Huidreinigingslotion met hoge reinigingskracht 
bij gemiddeld tot sterk vuil 
 

 

 voor huid en haar, zodoende ook als douchegel geschikt 

 effectieve, maar delicate tensidecombinatie 

 frictie- en oplosmiddelvrij 

 vetinbrengend 

 aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijke huid aangepast 

 zeepvrij 

 geparfumeerd 
 

 



 

Gebruik  
GREVEN

®
 SOFT B/RS op de bevochtigde huid 

verdelen. Vervolgens met een beetje water verder 
wassen. Als het vuil volledig is opgelost, de huid 
grondig met water afspoelen en zorgvuldig 
afdrogen. Product dat per ongeluk in het oog is 
terechtgekomen grondig met water uitspoelen.  
 
Rapport over de huidtolerantie  
De huidtolerantie van GREVEN

®
 SOFT B/RS is 

zorgvuldig gecontroleerd en bewezen. Er is een 
schriftelijk rapport aanwezig.  
 
Ecologie  
De gebruikte tensiden voldoen aan de 
voorwaarden van de makkelijke biologische 
afbreekbaarheid zoals ze in de verordening (EG) 
648/2004 over detergentia zijn vastgelegd. De 
laboratoriumcontrole van tensiden in het kader van 
deze verordening is gebaseerd op de 
“Confirmatorytest”-procedure (bevestigingstest) 
van de OECD-methode.  
 
Wettelijke voorschriften  
GREVEN

®
 SOFT B/RS is onderhevig aan de 

verordening (EG) nr. 1223/2009 aangaande 
cosmetische middelen. Meer informatie over de 
omgang met het product kunt u vinden in de 
groependatabladen voor de professionele 
huidbescherming – huidmiddelen.  
 
Houdbaarheid 
Het product kan in originele, gesloten 
verpakkingen ten minste 30 maanden (vanaf 
productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard 
worden. De houdbaarheid na de eerste maal 
openen (PAO = Period after Opening) is op de 
verpakking aangegeven.  

 
Verpakkingsgroottes 

Artikel-nr. Aanduiding Hoeveelheid 
per VE 

14107002 250 ml-fles 24 stuks 

14107003 1 l-harde-fles 10 stuks 

14107004 2 l-variofles 6 stuks 

14107005 10 l-kan 1 stuks 

 
 

Toepassingsgebied  
GREVEN

®
 SOFT B/RS is een huidreinigings- 

lotion voor gemiddeld tot sterk vuil die ook voor het 
haar en zodoende als douchegel geschikt is. 
 
Productbeschrijving  
De groen gekleurde en licht geparfumeerde 
waslotion biedt hoge reinigingskracht bij goede 
huidtolerantie.  
 
Producteigenschappen  

 De geselecteerde tensidecombinatie verenigt een 
grondige en effectieve, maar delicate 
huidreiniging.  

 Het verzorgende karakter van het product wordt 
met name door het aandeel vetafscheiders 
gekenmerkt. Verzorgende additieven zoals bijv. 
allantoïne, zorgen voor een goede huidtolerantie. 

 De aanwezige gehydrolyseerde rijstproteïne is 
van plantaardige oorsprong en voorkomt 
statische opladingen, doordat de elektrische 
lading op het oppervlak (bijv. het haar) 
geneutraliseerd wordt. Zodoende wordt het haar 
makkelijk kambaar. Bovendien houdt het de huid 
in een goede toestand. 

 De pH-waarde van het product is aan de 
natuurlijke zuurbeschermingsmantel van de huid 
aangepast. Deze wordt in zijn functies niet 
nadelig beïnvloed door het product.  

 
Samenstelling volgens INCI  
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, 
GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
LAURETH-4, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL 
OLEATE, HYDROLYZED RICE PROTEIN, 
ALLANTOIN, SODIUM BENZOATE, SODIUM 
CHLORIDE, LACTIC ACID, POTASSIUM 
SORBATE, PARFUM, CI 13015, CI 61570, 
CI 15510. 
 
 

GREVEN
®
 SOFT B/RS 

Ons toepassingstechnisch advies en onze overige aanbevelingen, die geen toezegging van eigenschappen van onze producten betekenen, berusten op jarenlange ervaringen. Ze zijn 
echter – ook met betrekking tot beschermingsrechten van derden en buitenlandse wetgeving – niet bindend en bevrijden onze klanten niet van de verplichting, onze producten en 
procedures zelf op hun geschiktheid voor het gebruiksdoel te controleren. Stand: 01/2019 
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