
THE FOAM SOAP EXPERIENCE

Refreshing

DK



Innovation

Et spændende sortiment med valgmuligheder - eksklusive 
nye signaturdufte, en klassisk skumsæbe og en farve- 
og parfumefri ’PURE’ skumsæbe. Alle skumsæber er EU 
Ecolabel certificeret1, og med bare én dosering fjerner du 
99% af snavs og bakterier ved korrekt brug. 

De biologisk nedbrydelige produkter er formuleret 
med et af de mildeste konserveringsmidler og tilsat 
fugtighedsgivende ingredienser, hvilket gør dem 
behagelige på hænderne og egnede til alle aldre. 

Som en del af et komplet hudplejeprogram kan effektiv 
håndvask hjælpe med at reducere sygdom, fravær og 
tilknyttede omkostninger med op til 40%2.

Ligegyldigt hvor – det være sig på kontorer, skoler, 
butikker, caféer, hoteller mv - yder vore nye forfriskende 
skumsæber den kvalitet, kunderne ønsker og er med til at 
fremme ’den gode håndvaske-oplevelse’. 

Udviklet	 med	 direkte	 input	 fra	 vore	 brugere	 og	
kunder,	 dvs.	 virksomhedsejere	 og	 medarbejdere,	
rengøringspersonale	og	dufteksperter.	

Resultatet	 er	 skumsæber,	 der	 begejstrer	 og	
fremmer	“den	gode	håndvaske-oplevelse”.	

FRESH CLEAN

Nye	forfriskende	skumsæber	fra	SC	Johnson	Professional™



AZURE FOAM

På baggrund af omfattende kundeanalyser er vore nye unikke signaturdufte designet 
eksklusivt til os af ledende duft- og aromaeksperter,  og de appellerer til en bred vifte af 
brugere. Hver eneste duftnote spiller en vigtig rolle i kompositionen af de behageligt friske 
og rene egenskaber, som brugerne kan lide og huske.   

Med en signaturduft i ‘hjertet’ af hver af vore aromatiske skumsæber oplever kunderne, at 
hænder bliver bløde og duftende og efterlades med en luksuriøs følelse.

Signatur

Vore skumsæber med signaturdufte er blevet dermatologisk testet og ECARF-certificeret for at verificere og 
bekræfte, at de er milde og tolereres godt af mennesker med følsom og sensitiv hud. 

Let	parfumeret	 	
mild	skumsæbe

ROSE FOAM
Luksuriøs,		 									
let	parfumeret		 	
mild	skumsæbe
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Skumsæber	med																						dufte	

CRISP
FRUIT

ENCHANTED
ROSE

Soaps	you’ll	love	from	a	
brand	you	can	trust



Klassisk	skumsæbe
Vores klassiske skumsæbe har været et populært 
valg til toiletfaciliteter igennem mange år. Med 
dens lette og behagelige duftnoter, efterlades 
hænderne bløde og duftende. 

CLEAR FOAM PURE
Mild	skumsæbe			 	
uden	farve	og	parfume

Luksuriøs,	let	parfumeret		
mild	skumsæbe

ORIGINAL FOAM

Skumsæbe	uden	parfume
Til personer, der er sensitive eller overfølsomme 
over for dufte og farvestoffer, og som foretrækker 
produkter uden parfume og farve. Sæben er 
dermatologisk testet og ECARF-certificeret for at 
verificere og bekræfte, at den er ”skin hypoallergenic”. 
Dvs. allergivenlig med meget lavt allergifremkaldende 
potentiale og derfor særlig velegnet til følsom og 
sensitiv hud.
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SMOOTH
SILK

PERFUME-
FREE



OPTIMEREDE LØSNINGER 
Sammenlignet med traditionelle cremesæber kan du nøjes med et 
enkelt tryk af vore forbedrede skumsæber for at få rene hænder, og 
det hjælper også på bundlinjen.4  

•	 Tydelig	synlig	sæbemængde	

•	 Kan	ses	fra	alle	sider	

•	 Hurtig	&	nem	udskiftning	

•	 Let	at	betjene	

•	 Minimal	vedligeholdelse	

•	 Livstidsgaranti

QUICK-VIEW™
DISPENSER

36%
mindre 

produktforbrug 

45%
mindre 

vandforbrug 

30%
flere håndvask 

pr. liter 

26%
mindre 

emballageaffald 

Sammen med vores nye transparente Quick-View™ 
dispenser kan du optimere endnu mere.

Dispenseren har gennemsigtige sider, og det gør det 
muligt for rengøringspersonalet 
at tjekke beholdningen i patronen 
fra alle sider uden at skulle åbne 
dispenseren – det sparer tid og 
optimerer deres arbejde. 



 

SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tlf. 64 72 24 00

danmark.pro@scj.com

www.scjp.com

Hos SC Johnson Professional® tilbyder vi ekspert-løsninger inden for hudpleje, rengøring 
og hygiejne til medarbejdere i industrien, institutionsmarkedet og sundhedssektoren.
 
Vores produktsortiment indeholder Deb-serien af arbejdsrelaterede hudplejeprodukter 
samt de velkendte SC Johnson-mærker, der er egnet til professionel brug, og giver dig 
innovative professionelle hudpleje-, rengørings- og hygiejneløsninger.

SKUMSÆBE SORTIMENT
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REFERENCER: 1: Produktet er certificeret for at have reduceret miljøpåvirkning gennem sin livscyklus, fra udvinding af råvarer til produktion, anvendelse og bortskaffelse. 
www.ecolabel.eu   2:  Meta-analyse af B. Michaels Group Inc på baggrund af 45 undersøgelser udført i 15 lande mellem 1998 og 2008.   3:  Produktet opfylder European Centre 
for Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier for at være godt tolereret af følsom hud.     4: Media4Change Ltd. analyse af “How a Single Change in a Washroom can 
significantly reduce water consumption and associated costs”, 2011.     
*250ml pumpeflaske er ikke EcoLabel certificeret.

PRODUKT DUFT VARENR. ANTAL PR. 
KARTON STØRRELSE

CLEAR FOAM PURE

UDEN PARFUME

CLR250ML* 6 250ml pumpeflaske

CLR1L 6 1 liter patron

CLR12LTF 3 1,2 liter patron

CLR2LT 4 2 liter patron

ORIGINAL FOAM

SMOOTH
SILK

ORG250ML* 6 250ml pumpeflaske

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 BESKRIVELSE VARENR. PASSER TIL

QUICK-VIEW™ Transparent - hvid TPW1LDS 1 liter patron

QUICK-VIEW™ Transparent - sort TPB1LDS 1 liter patron

TOUCH-FREE™ Transparent - hvid TF2WHI 1.2 liter patron

TOUCH-FREE™ Transparent - sort TF2CHR 1.2 liter patron

Hvid
4163 1 liter patron

WHB2LDP 2 liter patron

Sort BLK2LDP 2 liter patron


