
Tork delikatne mydło w pianieTork delikatne mydło w pianieTork delikatne mydło w pianieTork delikatne mydło w pianie

Artykuł 520501

System S4 - system
mydeł w pianie

Kolor Przezroczysty

Wygl d biała piana

Zapach świeży zapach

Obj toś 1000 ml

Liczba dawek 2500

Do skóry normalnej i suchej. Tork delikatne mydło w pianie ma
łagodny zapach oraz nawilżaj ce i odżywcze składniki. Jego
delikatna, kremowa piana subtelnie myje dłonie. Pasuje do Tork
dozowników do mydła w pianie, które wyróżniaj  si  potwierdzon
łatwości  w użyciu (certyfikat Easy-to-use) i zapewniaj  wysoki poziom
higieny.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Nawet do 50% mniejsze zużycie bez
kompromisu dla jakości mycia r k
- Bezproblemowa konserwacja potwierdzona
certyfikatem i intuicyjne uzupełnianie wkładów
w mniej iż 10 sekund
- Higienicznie: szczelna butelka z jednorazow
pompk  zmniejsza ryzyko krzyżowego
przenoszenia bakterii
- Butelka nadaje si  do recyklingu i zasysa si
wraz ze zużyciem produktu, co ogranicza
odpady
- Nawilżaj ce i uzupełniaj ce warstw  lipidow
składniki o delikatnym zapachu piel gnuj
skór .



Informacje o opakowaniuInformacje o opakowaniuInformacje o opakowaniuInformacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

SCCSCCSCCSCC 7322540507522 7322540507539 7322540528312

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 6 480

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 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 nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 1034 g 6,2 kg 496,3 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 1099,5 g 6,9 kg 549 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Plastic bottle Carton -

Wybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownik

511052511052511052511052 460010460010460010460010 561500561500561500561500

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

520201520201520201520201 520701520701520701520701 520901520901520901520901

Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:



KontaktKontaktKontaktKontakt
Katarzyna Bronowska
Papyrus Sp.z o.o.
Telefon służbowy:
+48 887 650 400
E-mail:
katarzyna.bronowska@papyrus.com

Informacje o piel gnacji skóryInformacje o piel gnacji skóryInformacje o piel gnacji skóryInformacje o piel gnacji skóry

Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid,
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tatrasodium Iminodisuccinate

~ 5

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

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.

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:
1540580 

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 dost pna na stronie Tork

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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Essity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca si
higien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowuje
produkuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistej
(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z
problemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykuły
medyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresie
higieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnego
(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj


