
Beschrijving
De LAPĒ Collection geeft uw gastenbadkamer een vleugje klasse. Met hun subtiele 
vormgeving passen de 300 ml-pompflesjes van de LAPĒ Collection uitstekend in elke 
designerbadkamer en spreken ze zowel mannen als vrouwen aan.
LAPĒ’s handzeep met aroma van oosterse citroenthee vult de badkamer met een warm, 
aangenaam aroma telkens de zeep wordt gebruikt. De vloeistof glijdt zacht door de handen 
en hydrateert bij het wassen de huid met zijn vochtinbrengende en glycerinehoudende 
samenstelling. 
Dankzij de luxueuze uitstraling en het aroma van de LAPĒ Collection voelen uw gasten zich in 
de watten gelegd, een gevoel gevoel dat ze zullen blijven associëren met uw etablissement.
Om uw gasten echt te verwennen kunt u in uw badkamer naast handzeep ook de lotion met 
aroma van oosterse citroenthee van LAPĒ aanbieden. Beide formules bevatten geen ftalaten, 
parabenen of triclosan.
De LAPĒ Collection bevat ook navulbare flesjes voor handzeep met oosterse-
citroentheearoma. De 300 ml-pompflesjes kunnen gemakkelijk en vlekkeloos ter plaatse 
worden bijgevuld. Op deze manier blijft de totale kostprijs laag, terwijl uw gasten steeds 
kunnen rekenen op uitstekende handzeep. En hoewel de pompflesjes volledig recycleerbaar 
zijn, is bijvullen een nog milieuvriendelijkere, duurzamere oplossing.

Belangrijkste eigenschappen
• Aroma van oosterse citroenthee
• Bevat een vochtinbrengende en glycerinehoudende formule
• pH-huidneutraal
• Bevat geen ftalaten, parabenen of triclosan
• Hedendaags design
• Navulbaar en recycleerbaar
• Kan aangevuld worden met LAPĒ-lotion met aroma van oosterse citroenthee
• Wandbevestiging apart verkrijgbaar

Voordelen
• Bij elk gebruik vult een aangenaam aroma de badkamer
• Een unieke mix van ingrediënten hydrateert droge handen en geeft ze een zacht en goed 

verzorgd gevoel
• Omdat het geen ftalaten, parabenen of triclosan bevat, wordt de huid met LAPĒ Collection 

echt goed verzorgd
• De klassieke stijl van de LAPĒ Collection past bij elke designerbadkamer en een hele 

reeks decorelementen
• De flesjes zijn niet alleen recycleerbaar, maar kunnen ook worden bijgevuld. Op die manier 

blijven de kosten laag en hebt u minder afval, terwijl er steeds genoeg zeep aanwezig is in 
de badkamer

• Door zowel handzeep als lotion met hetzelfde aroma van oosterse citroenthee aan te 
bieden, krijgen uw klanten het gevoel echt verwend en verzorgd te worden.

• Dankzij de vergrendelbare wandbevestiging bevindt uw LAPĒ Collection-handzeep zich 
steeds op zijn plaats en blijft de badkamer er netjes uitzien.
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Technische gegevens
Uitzicht: Heldere gele vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]:  1,03 g/ml Viscositeit 
[m.Pas; 25ºC]: 1250 mPa.s
pH onvermengd: 5
Bovenvermelde gegevens zijn typisch voor een normale productie en zijn niet van toepassing op elk specifiek item.

Informatie voor veilig gebruik en opslag
Bewaar het product niet in extreme temperatuur (min. 6°C/max. 35°C). 
Volledige toelichting bij het gebruik en opslag van dit product vindt u terug op een afzonderlijk veiligheidsinformatieblad.
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