
S1 - System do mydła w płynie

Tork mydło w płynie do włosów i ciałaTork mydło w płynie do włosów i ciałaTork mydło w płynie do włosów i ciałaTork mydło w płynie do włosów i ciała

Artykuł 420601

Wygl d pearling agent

System S1 - System do mydła
w płynie

Zapach
mydła

fresh unisex scent

Obj toś 1000 ml

no_of_doses ≈1000

Kolor Bł kit

Mydło w płynie do włosów i ciała to idealny produkt dla hoteli,
szkół i obiektów sportowych. Ł czy żel pod prysznic i szampon w
jednym, wydajnym produkcie. Jego łagodna formuła o
uniwersalnym zapachu skutecznie odświeża i dba o mi kkoś
skóry i włosów. Pasuje do dozownika Tork do mydła w sprayu i
płynie. Łatwy w użyciu, zapewnia wysoki poziom higieny.

• Idealne pod prysznic
• Uniwersalne mydło do włosów i ciała
• Łagodny preparat do piel gnacji skóry i
włosów
• Licencja środowiskowa opatrzona
oznakowaniem ekologicznym UE
• 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

560000 560108 560100

Alternatywne produkty

420501 420701

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 7322540394320 7322540394337 7322540423952

Sztuki 1 6 480

Opakowania
pojedyncze

- 6 480

WysokośWysokośWysokośWysokoś 240 mm 260 mm 1450 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 92 mm 196 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 92 mm 290 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 2 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Waga netto 1037 g 6.2 kg 497.8 kg

Waga brutto 1083 g 6.7 kg 539.4 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -
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Technical data

SkładnikiSkładnikiSkładnikiSkładniki

pH

Sposób użyciaSposób użyciaSposób użyciaSposób użycia

Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności

Zgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisamiZgodnoś  z przepisami Produkty kosmetyczne sprzedawane pod mark  Tork s  wytwarzane zgodnie z Dobrymi Praktykami
Produkcyjnymi (GMPs).
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 stwierdza si  znacz cego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia lub środowiska. Mydło jest zgodne
z przepisami UE dotycz cymi 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 rejestracyjny: 1169637

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty ISO 22716 (Dobra Praktyka Produkcyjna)
ISO 9001 i 13485 (System Zarz dzania Jakości )
ISO 14001 (System Zarz dzania Środowiskowego)
Certyfikat ekologiczny EU Ecolabel (SE/030/002)

Karta charakterystyki

Badania produktu

Version

S1 - System do mydła w płynie
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