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Innovation

Ett spännande sortiment med valmöjligheter – exklusiva 
nya signaturdofter, en klassisk skumtvål och en färg- och 
parfymfri PURE skumtvål. Alla skumtvålar är EU Ecolabel-
certifierade1 och med bara en dosering tar du bort 99 % av 
smuts och bakterier vid korrekt användning. 

De biologiskt nedbrytbara produkterna innehåller ett milt 
konserveringsmedel och tillsatta fuktgivande ingredienser 
som gör dem behagliga på huden och passar alla åldrar.  

Som en del av ett komplett hudvårdsprogram kan 
effektiv handtvätt hjälpa till med att reducera sjukdomar, 
sjukfrånvaro och tillhörande omkostnader med upp till  
40 %2.

Oavsett om det gäller kontor, skola, butik, café eller 
hotell ger våra nya, fräscha skumtvålar den kvalitet som 
kunderna önskar och bidrar till att främja en trevlig 
handtvättsupplevelse. 

Utvecklade	med	direkt	feedback	från	våra	användare	
och	 kunder,	 det	 vill	 säga	 företagsägare	 och	
medarbetare,	rengöringspersonal	och	doftexperter.	

Resultatet	är	skumtvålar	som	fascinerar	och	främjar	
en	trevlig	handtvättsupplevelse.		

FRESH CLEAN

Nya	uppfriskande	skumtvålar	från	SC	Johnson	Professional™



AZURE FOAM

Tack vare omfattande kundanalyser är våra nya unika signaturdofter exklusivt designade 
för oss av ledande doft- och aromexperter och lockar ett skiftande urval av användare. 
Varje enskild doftnot spelar en viktig roll i kompositionen av de behagligt fräscha och rena 
egenskaperna som användarna uppskattar och kommer ihåg.  

Med en signaturdoft i hjärtat av varje aromatisk skumtvål upplever kunderna att händerna blir 
mjuka och väldoftande med en lyxigt mjuk känsla. 

Signatur

Våra skumtvålar med signaturdoft är dermatologiskt testade och ECARF-certifierade för att säkerställa att de 
är milda och tolereras av personer med känslig hud. 

Lätt	parfymerad	
mild	skumtvål

ROSE FOAM
Lyxig,	lätt	perfymerad	
mild	skumtvål
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Skumtvålar	med																						dofter	

CRISP
FRUIT

ENCHANTED
ROSE

Soaps	you’ll	love	from	a	
brand	you	can	trust



Klassisk	skumtvål
Vår klassiska skumtvål har under många år varit ett 
populärt val till toaletter. De lätta och behagliga 
doftnoterna dröjer sig kvar på huden som blir mjuk 
och väldoftande.

CLEAR FOAM PURE
Mild	skumtvål	utan	
färg	och	parfym

Lyxig,	lätt	parfymerad	
mild	skumtvål

ORIGINAL FOAM

Skumtvål	utan	parfym	
Till personer som är känsliga för dofter och 
färgämnen och som föredrar produkter utan parfym 
och färg. Tvålen är dermatologiskt testad och 
ECARF-certifierad för att säkerställa att den är ”skin 
hypoallergenic”. Det vill säga allergivänlig och med 
mycket låg allergiframkallande potential. Tvålen 
passar därför extra bra till känslig hud.
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SMOOTH
SILK

PERFUME-
FREE



OPTIMERADE LÖSNINGAR 
Jämfört med traditionella krämtvålar räcker det med ett enda 
tryck av våra förbättrade skumtvålar för att få rena händer – det 
påverkar även omkostnaderna.4  

•	 Tydligt	synlig	tvålmängd	

•	 Kan	ses	från	alla	sidor	

•	 Snabb	och	enkel	att	byta	ut

•	 Lätt	att	hantera	

•	 Minimalt	underhåll	

•	 Livstidsgaranti	

QUICK-VIEW™
DISPENSER

36%
mindre 

produktförbrukning  

45%
mindre 

vattenförbrukning 

30%
fler handtvättar 

per liter

26%
mindre 

emballageavfall

Tillsammans med vår nya, transparenta Quick-View™ 
dispenser kan du optimera än mer.

Dispensern har genomskinliga 
sidor som gör det möjligt för 
städpersonalen att kontrollera 
innehållet från alla sidor utan att 
behöva öppna dispensern – det 
sparar tid och optimerar deras 
arbete. 



 
Tel: +46 (0) 31 16 50 50

sverige.pro@scj.com

www.scjp.com

SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3
412 63 Göteborg

Vi på SC Johnson Professional® erbjuder expertlösningar inom hudvård, rengöring och 

hygien till medarbetare inom industri, institutioner och sjukvårdssektorn.

 

Vårt produktsortiment innehåller Deb-serien med arbetsrelaterade hudvårdsprodukter 

samt de välkända SC Johnson-märkena som är avsedda för professionell användning och 

ger dig innovativa professionella hudvårds-, rengörings- och hygienlösningar.

SKUMTVÅL SORTIMENT

SE LIT1433/0819

REFERENCER: 1: Produkten är certifierad för minskad miljöpåverkan under sin livscykel, från utvinning av råvaror till produktion, användning och bortskaffande. www.ecolabel.eu 
2:  Meta-analys av B. Michaels Group Inc på bakgrund av 45 undersökningar utförda i 15 länder mellan 1998 och 2008.   3:  Produkten uppfyller European Centre for Allergy 
Research Foundation (ECARF) kriterier vad gäller tolerans av känslig hud.   4: Media4Change Ltd. analys av “How a Single Change in a Washroom can significantly reduce water 
consumption and associated costs”, 2011.    
*250 ml pumpflaska är inte EcoLabel-certifierad.

PRODUKT DOFT ARTIKELNR. ANTAL PER 
KARTONG STORLEK

CLEAR FOAM PURE

OPARFYMERAD

CLR250ML* 6 250ml pumpflaska

CLR1L 6 1 liter patron

CLR12LTF 3 1,2 liter patron

CLR2LT 4 2 liter patron

ORIGINAL FOAM

SMOOTH
SILK

ORG250ML* 6 250ml pumpflaska

ORG1L 6 1 liter patron

AZURE FOAM

CRISP
FRUIT

AZU1L 6 1 liter patron

AZU12LTF 3 1,2 liter patron

AZU2LT 4 2 liter patron

ROSE FOAM

ENCHANTED
ROSE

RFW1L 6 1 liter patron

DISPENSER BESKRIVNING ARTIKELNR. ANVÄNDS  
TILLSAMMANS MED

QUICK-VIEW™ Transparent - vit TPW1LDS 1 liter patron

QUICK-VIEW™ Transparent - svart TPB1LDS 1 liter patron

TOUCH-FREE™ Transparent - vit TF2WHI 1.2 liter patron

TOUCH-FREE™ Transparent - svart TF2CHR 1.2 liter patron

Vit
4163 1 liter patron

WHB2LDP 2 liter patron

Svart BLK2LDP 2 liter patron


