
+48 61 8 946 330 
biuro@ekohigiena.pl 
www.ekohigiena.pl

 

S2 — system mydła w płynie 
(mały) 

Tork luksusowe mydło w płynie do włosów i ciała
(Zielony jasny)

Artykuł 420652

Wygląd Pearling agent

System S2 — system mydła w 
płynie (mały)

Zapach 
mydła

Fresh lemon grass 
scent

Objętość 0.5 l

Ilość dawek 475

Kolor Zielony jasny

Aby zadbać o swoich gości, wybierz luksusowe mydło w płynie Tork 
do włosów i ciała, które łączy w sobie żel pod prysznic, szampon 
i odżywkę. Świeży zapach i wyjątkowe połączenie łagodnych 
składników myjących i odżywczych sprawiają, że skóra i włosy są 
miękkie, gładkie i świeże. Pasuje do dozownika Tork do mydła 
w płynie. Łatwy w użyciu, zapewnia wysoki poziom higieny. 

Gwarancja przyjemnej kąpieli dzięki 
luksusowemu, kwiatowemu zapachowi, 
prowitaminie B5, trawie cytrynowej 
i zielonej herbacie. 

Z certyfikatem „Nordycki Łabędź” – 
oficjalnym skandynawskim znakiem 
ekologicznym.

Szybka i łatwa wymiana wkładów 
potwierdzona certyfikatem łatwego 
użytkowania wydanym przez Szwedzkie 
Stowarzyszenie ds. Reumatyzmu. 

Szczelna butelka z jednorazową pompką 
zapewnia higienę i zmniejsza ryzyko 
krzyżowego przenoszenia bakterii.
Butelka kurczy się wraz ze zużyciem 
produktu, co ogranicza odpady.
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Wybierz dozownik

561000 561008

Alternatywne produkty

420202 421502

Certyfikaty produktu

Kontakt

Eko Higiena Sp. z o.o.
Ul. Gipsowa 13, Sierosław

62-080 Tarnowo Podgórne,

Tel.: +48 61 8 946 330

Tork jest marką grupy SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. Grupa SCA oferuje artykuły higieniczne
oraz produkty pochodzenia drzewnego w ponad 100
krajach. 

S2 — system mydła w płynie (mały) 

Informacje o opakowaniu
Opakowanie 
pojedyncze

Opakowanie 
transportowe

Paleta

EAN 7322540430172 7322540430196 7322540430189

Sztuki 1 8 768

Opakowania 
pojedyncze

- 8 768

Wysokość 164 mm 184 mm 1622 mm

Szerokość 92 mm 196 mm 800 mm

Długość 92 mm 392 mm 1200 mm

Objętość 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Waga netto 493 g 3.9 kg 378.3 kg

Waga brutto 528 g 4.5 kg 428.16 kg

Rodzaj opakowania Plastic bottle Carton -
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