
S4 - system mydeł w pianie

Tork ekstra delikatne mydło w pianie (produktTork ekstra delikatne mydło w pianie (produktTork ekstra delikatne mydło w pianie (produktTork ekstra delikatne mydło w pianie (produkt
kosmetyczny)

Artykuł 520701

Wygl d white foam

System S4 - system mydeł w
pianie

Zapach
mydła

perfume free

Obj toś 1000 ml

no_of_doses ≈2500

Kolor Przeźroczysty

Okaż wyj tkow  trosk  o wrażliw  skór  swoich gości. Tork
ekstra delikatne mydło w pianie to łagodny, kremowy produkt
generuj cy bardzo g st , przyjemn  pian , która subtelnie myje
dłonie. Łagodne składniki oraz brak zapachu i barwników
sprawiaj , że mydło redukuje ryzyko podrażnień skóry. Przyjazne
dla osób z alergiami, co potwierdza certyfikat ECARF wydawany
przez Fundacj  Europejskiego Centrum Badania Alergii. Pasuje do
Tork dozowników do mydła w pianie, które s  łatwe w użyciu
i zapewniaj  wysoki poziom higieny.

Idealne do cz stego mycia r k i przyjazne
dla osób z alergiami, co potwierdza
certyfikat ECARF wydawany przez
Fundacj  Europejskiego Centrum Badania
Alergii.

Unikalny skład bez siarczanów,
z odżywczymi i nawilżaj cymi  składnikami
jest łagodny dla skóry.
Posiada certyfikat EU Ecolabel, który
potwierdza trosk  o środowisko naturalne.
Mydło posiada certyfikat Easy–to–use
wydany przez Szwedzkie Towarzystwo
Reumatologiczne. Z jego obsług  bez
trudu poradz  sobie nawet dzieci i osoby
starsze.

Szczelny system z jednorazow  pompk
i  kurcz c  si  butelk  zwi ksza higien
i ogranicza iloś  odpadów.

www.tork.pl



Wybierz dozownik

511054 460009 460010

Alternatywne produkty

520501 520901

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

Kontakt

Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

 
Informacje o opakowaniu

Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540507546 7322540507553 7322540528329

Sztuki 1 6 480

Opakowania
pojedyncze

- 6 480

WysokośWysokośWysokośWysokoś 240 mm 265 mm 1475 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 92 mm 196 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 92 mm 290 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 2 dm3 15.1 dm3 1.2 m3

Waga netto 1034 g 6.2 kg 496.3 kg

Waga brutto 1099 g 6.9 kg 548.2 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -
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Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki Aqua, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid, Betaine, Panthenol,
Propylene Glycol, Pantolactone, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Trasodium Iminodisuccinate 

pH ~ 5

Sposób użyciaSposób użyciaSposób użyciaSposób użycia Nałóż dawk  mydła na wilgotne dłonie, spień, spłucz i osusz jednorazowym, papierowym r cznikiem. 

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności Produkt przydatny do użycia przez 36 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
wewn trznym i zewn trznym. Przechowywa  w opakowaniach transportowych w temperaturze od 0
do 30°C.

Zgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisami Mydła kosmetyczne sprzedawane pod mark  Tork s  wytwarzane zgodnie z Dobrymi Praktykami
Produkcyjnymi (GMP). Produkt został oceniony pod wzgl dem bezpieczeństwa zgodnie z art. 10
rozporz dzenia Rady Europejskiej dotycz cego produktów kosmetycznych nr 1223/2009 i uznany za
bezpieczny dla ludzkiego zdrowia, jeśli jest używany w standardowy lub możliwy do przewidzenia
sposób. Nie oczekuje si  znacz cego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia lub środowiska. Mydło spełnia
wymogi przepisów UE dotycz ce testowania na zwierz tach. Produkt jest zgodny z rozporz dzeniem
REACH WE/1907/2006 wraz z poprawkami. Zgodnie z art. 13 i 16 rozporz dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotycz cego produktów kosmetycznych, produkty zostały
zgłoszone do CPNP. Numer zgłoszenia do CPNP: 1540598 

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty ISO 22716 (Dobre Praktyki Produkcyjne) ISO 9001 i ISO 13485 (System Zarz dzania Jakości ) ISO
14001 (System Zarz dzania Środowiskowego) Certyfikat ekologiczny EU Ecolabel  nr licencji
(SE/030/002) 

Karta charakterystyki Karta charakterystyki dost pna na stronie Tork

Badania produktu „Testowane dermatologicznie: Wyniki 48-godzinnego pojedynczego testu płatkowego zostały
potwierdzone przez zewn trznego dermatologa i wykazały, że produkt “nie jest drażni cy“
ECARF: Przyjazny dla alergików, co potwierdza certyfikat wydawany przez Fundacj  Europejskiego
Centrum Badania Alergii.”
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