
S2 – vedelseebi süsteem, väike

Tork lõhnastamata käte- ja ihupiim

Artikkel 420202

Süsteem S2

Maht 475 ml

Värv White

Tork lõhnastamata käte- ja ihupiim sobib ideaalselt normaalsele ja
kuivale nahale. See aitab kaitsta nahka liigse kuivuse eest, andes
sellele päevast päeva hoolitsetud ja tajutava pehmuse. See on
lõhnaaineteta vedelkreem, mis sisaldab toitvaid koostisosi naha
loomuliku niiskustaseme säilitamiseks. Sobib Tork Mini vedelseebi
jaoturitele, mida on tõendatult lihtne kasutada ja mis tagavad hea
kätehügieeni kõikidele kasutajatele.

Niisutavad ja lipiide taastavad koostisained
rahustavad nahka           
Sertifikaadiga tõendatud vaevatu hooldus
ja vaistlik taastäitmine vähem kui 10
sekundiga
Hügieeniline: Ühekorrapumbaga
õhukindlalt suletud pakend vähendab
taastäitmisel ristsaastumise ohtu
Pudel on ringlussevõetav ja vajub pärast
tühjakssaamist kokku, vähendades
jäätmeid

www.tork.com.ee



Ühilduvad tooted

Tork Mini vedelseebi jaotur 561000

Tork Mini vedelseebi jaotur 561008

Toote sertifikaadidToote sertifikaadidToote sertifikaadidToote sertifikaadid

Kontakt

Essity Estonia OÜ 

Reti Tee 9, Peetri alevik, 
Rae vald, Harju maakond,
75312 Estonia

Tel: +372 671 15 00  
Mob. tel.: +372 504 4997, +372 5332
2264 
torkee@essity.com

 
Tarneandmed

Tarbimisühik Transpordiühik Kaubaalus

EAN 7322540394047 7322540394054 7322540424126

Tk 1 8 768

Tarbimisühikud - 8 768

Kõrgus 164 mm 184 mm 1622 mm

Laius 92 mm 196 mm 800 mm

Pikkus 92 mm 392 mm 1200 mm

Maht 1.39 dm3 14.14 dm3 1.36 m3

Netokaal 470.2 g 3.8 kg 361.15 kg

Kogukaal 505.2 g 4.3 kg 411.07 kg

Pakkematerjal Plastic bottle Carton -
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Tehnilised andmed

Koostisained Vesi, dikaprülüülkarbonaat, polüglütserool-3, metüülglükoosdistearaat, etüülheksüülstearaat, glütseriin,
glütserüülstearaadid, kanoolõli, tsetearüülalkohol, tokoferüülatsetaat, hüdroksüetüül-akrülaat/naatrium-
akrüloüüldimetüül-tauraat-kopolümeer, pantenool, ksantaankummi, naatriumtsitraat, fenoksüetanool,
bensoehape, dehüdroäädikhape, naatriumiminodisuktsinaat, tokoferool, sidrunhape,
sorbitaanisostearaat, polüsorbaat 60, pantolaktoon

pH ~ 5

Kasutusviis Kandke üks annus või rohkem kuivale nahale. Hõõruge hästi sisse.

Kõlblikkusaeg Sise- ja välispakendile on trükitud aegumiskuupäev, mis on 72 kuu möödumisel tootmiskuupäevast.
Säilitada transpordikastis temperatuurivahemikus 0 kuni 30 kraadi C 

Õigusnormidele vastavus Tork kaubamärgiga kosmeetilised seebid on valmistatud hea tootmistava nõuete kohaselt. Toote ohutust
on hinnatud vastavalt kosmeetikatoodete määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklile 10 ning seda peetakse
tavakasutamisel või põhjendatult eeldataval kasutamisel inimeste tervisele ohutuks. Toode on eeldatavalt
inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu. Seep vastab loomkatseid reguleerivate ELi direktiivide nõuetele.
Toode vastab REACH-määruse EÜ/1907/2006 ja selle muudatuste nõuetele. Tooted on
kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklite 13 ja 16
kohaselt registreeritud kosmeetikatoodetest teavitamise portaalis CPNP. CPNP, teatise number:
1540014 

SertifikaadidSertifikaadidSertifikaadidSertifikaadid ISO 22716 (hea tootmistava)
ISO 9001 & 13485 (kvaliteedijuhtimissüsteem)
ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteem)                         ELi ökomärgise  kasutamise loa nr (SE/030/02)

Ohutuskaart Saadaval Tork veebisaidil

Toote katsetamine Dermatoloogiliselt testitud: 48 tunnise ühekordselt kasutatava plaastri testi tulemused on heaks kiidetud
sõltumatu dermatoloogi poolt
tõestamaks, et toode ei ole ärritava toimega.
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www.tork.com.eeEssity is a leading global hygiene and
health company

AS Ebeta
Leiva 2, 12618 Tallinn
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