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Tork Luxus Soft habszappanTork Luxus Soft habszappanTork Luxus Soft habszappanTork Luxus Soft habszappan

Termék 520901

Rendszer Habszappan
rendszer

Szín Transparent

Megjelenés Fehér hab

Illat Virág

Mennyiség/űrtartalom 1000 ml

Adagok száma 2500

Kényeztesse vendégeit egy csipetnyi luxussal: helyezzen ki számukra
Tork Luxus Soft habszappant. Kímélő összetevői révén a szappan
rendkívül gyengéd a bőrhöz. Páratlan, citrusos fejjegyeket hordozó
illatának gerincét a rózsa, az orchidea, a magnólia és a frézia elegáns
elegye alkotja, majd a vanília, a faillat és a pézsma luxust jelentő
aromája teszi teljessé. Bizonyítottan könnyen használható a Tork
habszappan adagolókkal, megfelelő kézhigiéniát biztosítva
mindenkinek.

Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:
- Tanúsítottan egyszerű karbantartás és
magától értetődő utántöltés kevesebb mint 10
másodperc alatt
- Higiénia: A zárt utántöltő rendszer és az
egyszer használatos pumpa csökkenti a
keresztszennyeződés kockázatát
- Az újrahasznosítható flakon a fogyasztás
során zsugorodik, így kevesebb hulladékot
képez
- A bőrgyógyászatilag tesztelt, sűrű és tápláló
összetevőkből álló, különleges és finom illatú
terméket örömmel használják a vendégek



Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540795707 7322540795691 7322540803037

DarabDarabDarabDarab 1 6 384

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 6 384

MagasságMagasságMagasságMagasság 240 mm 265 mm 1210 mm

SzélességSzélességSzélességSzélesség 92 mm 196 mm 800 mm

HosszHosszHosszHossz 92 mm 290 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 2 dm3 15,1 dm3 1 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 1031 g 6,2 kg 395,9 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 1096,7 g 6,8 kg 435,3 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag Plastic bottle Carton -

Válasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolót

561500561500561500561500 511052511052511052511052 561600561600561600561600

Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:



ElérhetőségElérhetőségElérhetőségElérhetőség
Bálint Czeglédi
Logobox Kft.
Munkahelyi telefonszám:
+3619200188
E-mail-cím:
czegledi.balint@logoboxkft.hu

BőrápolásBőrápolásBőrápolásBőrápolás

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-800, Glycerin, PEG-12, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Sodium Lauroyl
Glutamate, Phenoxyethanol, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Parfum, Lactic Acid, PEG-7 Glyceryl
Cocoate, Propylene Glycol, Hexylene Glycol, Benzyl Salicylate, Benzoic Acid, Citric Acid, Tetrasodium Glutamate
Diacetate, BHA.        
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Adagolja a szappant a nedves kézfejre, habosítsa fel, öblítse le, majd szárítsa meg a kezét egy egyszer
használatos papírtörlővel. 

Minőségét megőrzi a gyártás utáni 36 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás külsején és belsején is fel van
tüntetve. A terméket a szállítódobozában, 0–30 °C hőmérsékleten tárolja

A Tork márkanéven forgalmazott kozmetikai szappanok előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján
történik. A termék biztonsági értékelése a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 10. cikke alapján
történt, és az értékelés alapján normál és rendeltetésszerű használat mellett az emberi egészségre ártalmatlannak
minősül. A termék nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a környezetre. A szappan megfelel az
állatkísérletekre vonatkozó uniós előírásoknak. A termék megfelel az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a
módosítások előírásainak. Az Európai Parlament és a Tanács kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK
rendeletének 13. és 16. cikke alapján a termékek a következő CPNP-számmal lettek rögzítve a kozmetikai
termékek bejelentési portálján. CPNP-szám: 1999547 

ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) ISO 14001
(Környezetirányítási rendszerek)                         EU ökocímke  engedély száma (SE/030/02) 

A biztonsági adatlap a Tork webhelyén tekinthető meg

Bőrgyógyászati teszt: A 48 órás egytapaszos allergiapróba eredményeit független bőrgyógyász ellenőrizte,
eredménye pedig „nem irritatív”
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www.tork.huwww.tork.huwww.tork.huwww.tork.huAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyi
vállalat.vállalat.vállalat.vállalat.


