
S3 — system mydła w piance

Tork luksusowe mydło w pianieTork luksusowe mydło w pianieTork luksusowe mydło w pianieTork luksusowe mydło w pianie

Artykuł 500902

Wygl d white foam

System S3 — system mydła w
piance

Zapach
mydła

perfumed

Obj toś 800 ml

no_of_doses ≈2000

Kolor Przeźroczysty

Luksusowe mydło w pianie Tork to mydło o g stej pianie
i delikatnym zapachu, które zapewnia przyjemne mycie r k.
Łagodne dla skóry i testowane dermatologicznie. G sta piana
pomaga zadba  o mi kkoś  skóry.

Wysoka jakoś : przyjemnie si  pieni,
łagodne dla skóry, idealne do cz stego
mycia r k.
Delikatny zapach.

Higienicznie: szczelna butelka
z jednorazow  pompk  zmniejsza ryzyko
krzyżowego przenoszenia bakterii podczas
zmiany wkładu.

www.tork.pl



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 7322540443875 7322540443882 7322540473247

Sztuki 1 4 800

Opakowania
pojedyncze

- 4 800

WysokośWysokośWysokośWysokoś 160 mm 177 mm 1566 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 72 mm 158 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 109 mm 230 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1.3 dm3 6.4 dm3 1.3 m3

Waga netto 811 g 3.2 kg 648.8 kg

Waga brutto 882 g 3.7 kg 733 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -

S3 — system mydła w piance



 
Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki Water (Aqua), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl
Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol, Sodium Citrate, Undecylenamidopropyltrimonium
Methosulfate, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Fragrance (Parfum),
Citric Acid

pH ~5

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

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności Produkt przydatny do użycia przez 24 miesi ce 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 testów 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: 1540732 

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty ISO 22716 (Dobra Praktyka Produkcyjna)
ISO 9001 (System Zarz dzania Jakości )
ISO 14001 (System Zarz dzania Środowiskowego)

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.
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