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LUCOS CLEAN EXTREME
Handreinigingspasta met natuurlijke schuurkorrel voor extreem zware vervuiling.

Beschrijving

LUCOS CLEAN EXTREME is een olijfgroene 
handreinigingspasta met natuurlijk schuurmiddel 
vervaardigd uit olijfpittenmeel. Het product is aan-
gepast aan de pH graad van de menselijke huid en 
bevat geen zeep of oplosmiddel. 

Door gebruik van aangepaste tensiden combi- -
neert LUCOS CLEAN EXTREME een  uitste-
kende reinigende kracht met een goede huid-
verdraagzaamheid.
Het natuurlijke schuurmiddel, waarvan de kor- -
relstructuur en fijnheid specifiek is aangepast 
aan het gebruik, zorgt voor een hoge reinigende 
kracht zonder het milieu te belasten.
Door het lage gewicht en het kleine formaat  -
van de schuurdeeltjes geraken rioleringen en 
leidingen niet verstopt.
Re-hydraterende stoffen helpen huidirritatie te  -
voorkomen. 
De pH-waarde van LUCOS CLEAN EXTREME  -
is aangepast aan de natuurlijke hydrolipide laag 
van de huid, die in zijn functionering niet wordt 
beïnvloed door het product.

Toepassingsgebied

LUCOS CLEAN EXTREME is geschikt voor het verwijderen van zware en extreem sterke vervuiling, bijvoorbeeld door 
vetten, allerhande oliën, metaalstof, grafiet of roet.

Eigenschappen en voordelen

Eigenschap Voordeel

Goede huidverdraagzaamheid, dermatologisch 
getest, gecombineerd met een hoge reinigende 
kracht.

Vermijdt het optreden van huidirritaties. -
De huid verdraagt het product goed. -

Bevat een natuurlijke schuurkorrel op basis van 
olijfpitten

Zeer fijne deeltjes; huidvriendelijk -
biologisch afbreekbaar, vormt geen belasting voor de  -
afvalwaterzuivering en het zuiveringsslib
ecologisch verantwoorde hernieuwbare grondstof -

PH-huidneutraal
Vrij van oplosmiddelen

Aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van menselijke huid. -
Zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel die onder  -
andere tot taak heeft de huid te beschermen tegen infecties door 
bacteriën of schimmels.
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Gebruiksaanwijzing

Breng LUCOS CLEAN EXTREME  gelijkmatig  -
aan op de droge handen en wrijf goed in.
Voeg vervolgens tijdens het wassen een beetje  -
water toe.
Spoel af met veel water. -
Droog de handen grondig en zorgvuldig af. -
Breng eventueel een Lucos Care verzorgings- -
product aan op de droge, schone huid.
Zorg ervoor dat het product niet in de ogen  -
komt.

Samenstelling (INCI)

AQUA, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, 
BRASSiCA CAMPESTRiS SEED OiL, SODiUM 
LAURETH SULFATE, SODiUM C12-18 ALKYL 
SULFATE, OLEiC ACiD, SODiUM CiTRATE, CO-
CO-GLUCOSiDE, GLYCERYL OLEATE, ALLAN-
TOiN, XANTHAN GUM, SODiUM BENZOATE, 
POTASSiUM SORBATE, CiTRiC ACiD, PARFUM.

Huidverdraagzaamheid

De huidverdraagzaamheid van LUCOS CLEAN 
EXTREME  is zorgvuldig getest en bewezen.                 
Een gedrukt certificaat is op aanvraag beschikbaar. 

Huidziekten staan op de eerste plaats wat betreft 
beroepsziekten. Heel vaak zijn ruwe, schrale en 
droge handen een voorbode van een huidpro-
bleem. Als dan geen passende maatregelen wor-
den genomen, kan dit het begin betekenen van een 
ernstige huidziekte. Om beroepsmatig veroorzaak-
te huidziekten te voorkomen, is het belangrijk om 
regelmatig gebruik te maken van producten voor 
huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging, 
aangepast aan de betreffende werkomstandighe-
den. LUCOS SKiNCARE™ biedt hiervoor een 
compleet professioneel programma. Stem het ge-
bruik af op de omstandigheden waaraan de huid 

wordt blootgesteld. 

Coating compatibiliteit

Het Fraunhofer institute for Manufacturing Engineering and Auto-
mation bevestigt de algemene coating compatibiliteit van LUCOS 
CLEAN EXTREME .

Wettelijke voorschriften

LUCOS CLEAN EXTREME  is onderworpen aan de Cosmetica Ver-
ordening van de EG, maar is niet onderworpen aan de wet m.b.t. 
chemische stoffen of de richtlijn m.b.t. gevaarlijke stoffen.  

Kwaliteitsgarantie

LUCOS CLEAN EXTREME wordt vervaardigd volgens de GMP eisen 
(Good Manufacturing Practice)  met daarin de meest recente EG-
richtlijnen opgenomen. Het aantal bacteriën is microbiologisch getest 
op regelmatige basis en < 100 bacteriën per gram product. Controle-
proeven maken een vast onderdeel uit van het productieproces.

Houdbaarheid

Een ongeopende originele verpakking bij kamertemperatuur bewaard, 
is gedurende ten minste 30 maanden houdbaar (vanaf de datum van 
fabricage). De periode na opening (PAO) is aangegeven op elke ver-
pakking.

Veiligheidsinformatieblad

Het veiligheidsinformatieblad van LUCOS CLEAN EXTREME is op 
aanvraag verkrijgbaar.

Eerste hulp

Als LUCOS CLEAN EXTREME per ongeluk in de ogen komt, on-
middellijk spoelen met veel water gedurende ongeveer 10 minuten 
(oogdouche, oogspoelfles). Als een branderig gevoel aanhoudt, on-
middellijk een arts raadplegen.

Ecologische gegevens

Eigenschap Voordeel

Zeepvrij Voorkomt het zwellen van de huid en huidirritaties

Biologisch afbreekbare tensiden Geen belasting van het milieu

Zonder siliconen Heeft geen invloed op lakken van oppervlakken -
Kan bij veel productieprocessen worden ingezet -

in diverse gebruiksvriendelijke verpakkingen 
leverbaar

Naar keuze te gebruiken in softfles voor gesloten dispensersysteem 
met aangepaste dosering of in verplaatsbare tubes.
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De gebruikte oppervlakte-actieve stoffen in LUCOS CLEAN EX-
TREME zijn zeer milieuvriendelijk en voldoen aan de eisen voor een 
gemakkelijke biologische afbreekbaarheid. Bovengenoemde eisen zijn 
vastgelegd in de Verordening 648/2004 (EU)  betreffende detergentia. 
De laboratoriumtesten van oppervlakte-actieve stoffen in de lijn van 
deze verordening zijn gebaseerd op de “Confirmatory test” methode 
(bevestigingstest)  van de OESO. De gebruikte schuurmiddelen zijn 
volledig natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, en vormen daar-
mee geen belasting voor de afvalwaterzuivering en het zuiveringsslib. 
Alle tubes en flessen zijn gemaakt van polyethyleen en kunnen, nadat 
ze volledig zijn leeggemaakt, worden afgevoerd met ander polyethy-
leen afval. De verpakking is overeenkomstig geëtiketteerd.

Verpakking

LUCOS CLEAN EXTREME is beschikbaar in een 200 ml flacon en 
een 2000 ml softfles, bestemd voor het dispensersysteem LUCOS 
Vario.

Verpakking Artikelnummer

200 ml flacon 12 flacons per doos 00343220

2000 ml softfles 6 flessen per doos 00343225

Bedrijfsgegevens

Lucos Skincare™ is a brand of Exclusiva BV

Exclusiva BV
Schaafstraat 17-21
NL-1021 KD Amsterdam
www.lucosskincare.com


