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■ met Active Soft Pearls® (ASP) en 

effectieve tensid-combinatie 

■ bijzonder delicaat voor de huid, 

aangezien zonder schurende stoffen 

met scherpe randen 

■ oplosmiddelvrij 

■ met huidneutrale pH-waarde 

■ parfum- en geurstofvrij 

■ HACCP-conform 

 

 

ACTIVE PEARLS® PLUS 
Effectief versterkte handreiniger door toevoeging van vuilbindende 
parels van ricinewax voor bijv. olie, roet en metaalstof. 
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ACTIVE PEARLS® PLUS 
Effectief versterkte handreiniger door toevoeging van vuilbindende parels van ricinewax 
voor bijv. olie, roet en metaalstof. 

 

 

 
EIGENSCHAPPEN/ TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

ACTIVE PEARLS® PLUS is een handreiniger voor sterk vuil, waarmee een 
uitstekend reinigingseffect wordt bereikt, zonder de huid door abrasieve 
frictiedeeltjes te belasten. Het vloeibare handreinigingsmiddel is - in 
overeenstemming met de pH-waarde van de huid - licht zuur ingesteld. De 
combinatie van verschillende tensiden is zeer goed huidverdraagzaam. 
ACTIVE PEARLS® PLUS bevat de gepatenteerde vuiloplossende deeltjes 
ACTIVE SOFT PEARLS® (ASP), maar geen oplosmiddelen. De zachte, 
gladde parels uit gehydrogeneerde ricineolie (was) verwijderen vuildeeltjes 
zonder de huid te beschadigen. Hierdoor ontstaan ook geen resten in sifons 
en afvalwaterkanalen. Het ongeparfumeerde product kan zonder problemen 
voor de persoonlijke hygiëne met inachtneming van de gebruiksinstructies in 
levensmiddelverwerkende bedrijven worden gebruikt. 
 

GEBRUIK: 

ACTIVE PEARLS® PLUS op de droge huid aanbrengen en verdelen. Bij sterk 
vuil is een kleine hoeveelheid met de grootte van een hazelnoot voldoende. 
Vervolgens met water afspoelen. Bij sterker vuil zijn overeenkomstig grotere 
producthoeveelheden noodzakelijk. 
 
 
Een video over het thema “De handen goed wassen” vindt u op: 
https://www.youtube.com/watch?v=26t0umkdoFI&t=3s 
 
 
 

BESCHRIJVING: 

Lichtbeige, vloeibare pasta. Parfum- en geurstofvrij, oplosmiddelvrij, met 
huidneutrale pH-waarde. 
 

VRAGENLIJST: 

Staat op verzoek ter beschikking. 
 

HUIDTOLERANTIE: 

De huidtolerantie van ACTIVE PEARLS® PLUS is zorgvuldig gecontroleerd en 
bevestigd. Het resultaat is samengevat in een dermatologisch rapport en kan 
worden aangevraagd. 
 

PRODUCTKWALITEIT: 

De productie vindt plaats onder GMP (GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE)-voorwaarden. Het kiemgetal wordt regelmatig microbiologisch 
gecontroleerd en ligt onder 100 kiemen per gram. 
 

EERSTE HULP: 

Bij onbedoeld contact met de ogen: meteen grondig met veel handwarm water 
uitspoelen; als irritaties blijven bestaan, uit voorzorg de oogarts raadplegen. 
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aangezien zonder schurende stoffen 

met scherpe randen 

■ oplosmiddelvrij 

■ met huidneutrale pH-waarde 

■ parfum- en geurstofvrij 

■ HACCP-conform 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26t0umkdoFI&t=3s


 

 
 

HUIDREINIGING Tijdens en na het werk 

 

3/3 

 

ACTIVE PEARLS® PLUS 
Effectief versterkte handreiniger door toevoeging van vuilbindende parels van ricinewax 
voor bijv. olie, roet en metaalstof. 
 

 

 
OPSLAGINSTRUCTIES: 

ACTIVE PEARLS® PLUS 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. 
 

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN: 

ACTIVE PEARLS® PLUS is onderhevig aan de EG-cosmetica-verordening, 
maar niet aan de chemicaliënwet of de verordening inzake gevaarlijke stoffen.  
 

MILIEU: 

De tubes en flessen zijn uit PE vervaardigd en kunnen na volledige lediging als 
PE-afval verwijderd worden. De verpakkingen zijn dienovereenkomstig 
gemarkeerd. De toegepaste tensiden voldoen aan de eisen voor licht 
biologische afbreekbaarheid zoals opgenomen in de verordening (EG) 
648/2004 welke voor detergentia is vastgelegd.  
 

SAMENSTELLING VOLGENS INCI: 

AQUA, HYDROGENATED CASTOR OIL, COCO-GLUCOSIDE, BRASSICA 
CAMPESTRIS SEED OIL, GLYCERIN, SODIUM COCO-SULFATE, 
GLYCERYL OLEATE, HYDROLYZED RICE PROTEIN, XANTHAN GUM, 
CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, MAGNESIUM STEARATE. 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onze gegevens en adviezen komen overeen met de actuele stand van onze kennis. Wij 
verstrekken ze vrijblijvend. Ze vormen noch een garantie noch komt hierdoor een 
contractverhouding voort. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en van de 
verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. Wij verzoeken u om de producten altijd zelf 
op eigen verantwoordelijkheid op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoeleinde te 
controleren. 

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Str. 26 
53881 Euskirchen 

Germany 

Tel.: +49 2251 77617-30 
Fax: +49 2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.com 
E-Mail: info@physioderm.de 
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Geschikte DOSEERSYSTEMEN: 
 

  
 
BESTELGEGEVENS: 
 

50 ml-tube: 

MAG-nr.: 13757011 

12 x 50 ml-tube = 1 VE1) 

200 ml-tube: 

MAG-nr.: 13757004 

12 x 200 ml-tube = 1 VE1) 

2 l-variofles: 

MAG-nr.: 13757005 

6 x 2 l-variofles= 1 VE1)  

Dispenser VARIOMAT M 

(van robuust, hoogwaardig staal): 

MAG-nr.: 12938004  

voor 2 l-variofles 

 

Dispenser VARIOMAT ECO: 

(van robuuste kunststof) 

MAG-nr.: 13447003 

voor 2 l-variofles 

1) VE = verpakkingseenheid 
 


