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Tork neparfémovaný krém na ruce a t loTork neparfémovaný krém na ruce a t loTork neparfémovaný krém na ruce a t loTork neparfémovaný krém na ruce a t lo
(kosmetický přípravek)(kosmetický přípravek)(kosmetický přípravek)(kosmetický přípravek)

Produkt 420202

Objem 475 ml

Systém S2 - Systém tekutého
mýdla malý

no_of_doses ≈475

Barva Bílá

Tork krém na ruce a t lo je ideální pro normální, suchou a citlivou
pokožku. Den co den pomáhá chránit pokožku před přílišným
vysycháním, zanechává ji vyživenou a znateln  hebkou. Jedná se o
neparfemovaný krém s pe ujícími složkami, který pokožce
poskytuje přirozenou úroveň hydratace. Vhodný do zásobníků na
tekuté mýdlo Tork Mini, které se snadno používají a nabízejí všem
uživatelům dokonalou hygienu rukou.

Hydratuje – mezi složky prvotřídní kvality
patří řepkový olej a vitamín E, které
pomáhají vyživovat pokožku

Certifikát Nordic Swan – oficiální ozna ení
výrobků šetrných k životnímu prostředí
používané v severských zemích

Rychlé a snadné doplňování, doložené
certifikátem snadného používání
easy-to-use Švédské revmatologické
asociace

Hermeticky uzavřená láhev s jednorázovou
pumpi kou zajišťuje důkladnou hygienu a
snižuje riziko křížové kontaminace
Láhev se při odebírání obsahu zplošťuje,
což snižuje objem odpadu

www.tork.cz



Vyberte si zásobník

561008 561000

Alternativní produkty

420502 420302 420652

Certifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktů

Kontakt

Essity Czech Republic s.r.o.
BU Professional Hygiene 
Sokolovská 94
186 00 Praha 8

eská republika 

Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 333

 
Dodací údaje

Spotřebitelská jednotka Přepravní jednotka Paleta

EAN 7322540394047 7322540394054 7322540424126

KusůKusůKusůKusů 1 8 768

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 8 768

Výška 164 mm 184 mm 1622 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 92 mm 196 mm 800 mm

Délka 92 mm 392 mm 1200 mm

Objem 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 470 g 3.8 kg 361.2 kg

Hrubá hmotnost 505 g 4.3 kg 411.1 kg

Obalový materiál Igelitová taška Karton -
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Technical data

Složení Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-3, Methylglucose Distearate, Ethylhexyl Stearate, Glycerin,
Glyceryl Stearates, Canola Oil, Cetearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Panthenol, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Phenoxyethanol,
Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Tocopherol, Citric Acid, Sorbitan
Isostearate, Polysorbate 60, Pantolactone

pH ~ 5

Způsob použitíZpůsob použitíZpůsob použitíZpůsob použití Naneste jednu nebo dv  dávky na suchou pokožku. Dobře promn te v rukou.

Doba skladovatelnosti Datum expirace 72 m síců od data výroby je uvedeno na vnitřní i vn jším obalu. Uchovávejte v
přepravním boxu při teplot  0 až 30 °C

Soulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisy Kosmetická mýdla, uvád ná na trh pod zna kou Tork, jsou vyráb na v souladu se zásadami správné
výrobní praxe (SVP).
Výrobek byl hodnocen z hlediska bezpe nosti v souladu s lánkem 10 nařízení (ES) . 1223/2009 o
kosmetických přípravcích a je považován za bezpe ný pro lidské zdraví, při používání za b žných
nebo rozumn  předvídatelných podmínek. Nepředpokládá se žádné významné riziko pro lidské
zdraví nebo životní prostředí. Mýdlo splňuje požadavky předpisů EU pro testování na zvířatech.
Produkt odpovídá požadavkům nařízení ES/1907/2006, REACH, a jeho dodatků.
Produkty byly v souladu s lánky 13 a 16 nařízení (ES) . 1223/2009 Evropského parlamentu a Rady o
kosmetických přípravcích notifikovány prostřednictvím EVROPSKÉHO PORTÁLU (CPNP). .
registrace CPNP: 1540014

CertifikaceCertifikaceCertifikaceCertifikace ISO 2271 (Správná výrobní praxe)
ISO 9001 & 13485 (Systém řízení jakosti)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)                         . licence  EU Ecolabel
(SE/030/02)

Bezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní list K dispozici na webových stránkách Tork

Testování produktu Dermatologický test: Výsledky 48hodinového náplasťového testu, ov řené externím dermatologem,
prokázaly, že produkt je „nedráždivý“
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


