
S2 - Dozownik do mydła w płynie,
mały

Tork delikatne mydło w płynie miniTork delikatne mydło w płynie miniTork delikatne mydło w płynie miniTork delikatne mydło w płynie mini

Artykuł 420502

Wygl d Pearling agent

System S2 - Dozownik do
mydła w płynie, mały

Zapach
mydła

Fresh scent

Obj toś 475 ml

no_of_doses ≈475

Kolor Jasnożółty

Wybierz wszechstronne mydło Tork o świeżym zapachu dla
wszystkich rodzajów skóry. Nawilżaj ce i odżywiaj ce składniki
delikatnego mydła w płynie Tork mini łagodnie dbaj  o skór  dłoni.
Pasuje do dozownika Tork do mydła w płynie. Łatwoś  używania,
wysoki poziom higieny.

• Idealne do regularnego mycia r k
• Czyści i odżywia skór , a
także gwarantuje delikatnoś  skóry
• Perfumowane i pozostawiaj ce świeże
uczucie po umyciu r k
• Przyjazne dla skóry o łagodnym składzie
• Posiada certyfikacj  środowiskow  EU
Ecolabel
• Zawiera składniki nawilżaj ce i
uzupełniaj ce lipidy
• Butelka w systemie zamkni tym z
pompk  jednorazowego użytku dla
optymalnej higieny i łatwego uzupełniania
wkładów
• Butelka zapada si  w miar  zużycia w
celu zmniejszenia obj tości odpadów

www.tork.pl



Wybierz dozownik

561008 561000

Alternatywne produkty

420202 420302 420652

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 7322540394108 7322540394313 7322540423945

Sztuki 1 8 768

Opakowania
pojedyncze

- 8 768

WysokośWysokośWysokośWysokoś 164 mm 184 mm 1622 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 92 mm 196 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 92 mm 392 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Waga netto 489 g 3.9 kg 375.7 kg

Waga brutto 524 g 4.4 kg 425.7 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -

S2 - Dozownik do mydła w płynie, mały



 
Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki

pH

Sposób użyciaSposób użyciaSposób użyciaSposób użycia

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności

Zgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisami

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty

Karta charakterystyki

Badania produktu

Version

S2 - Dozownik do mydła w płynie, mały
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