
Tork Hand & Body lotion

Tork oparfymerade hand- och hudlotion är idealisk 
för normal, torr och känslig hud. Den hjälper till att 
skydda huden från överdriven torrhet och gör den 
mjuk och len, dag efter dag.
Det är en oparfymerad lotion med vårdande 
ingredienser som ger en naturlig nivå av fuktighet 
i huden. Den är dermatologiskt testad, skyddar och 
hjälper till att återställa de naturliga 
hudegenskaperna som i sin tur förbättrar 
hudbarriären. Dokumenterat snabb och enkel 
påfyllning med certifiering för enkel användning 
av Svenska Reumatikerförbundet.

www.tork.se 

Viktiga funktioner och fördelar 
med refillflaskor:
-  Premiumkvalitet: Innehåller rapsolja, 

glycerin, pantenol och naturligt vitamin 
E. Hjälper till att återfukta hudens 
egenskaper och förbättrar den mjuka 
känslan på huden. 

-  Hållbar: Miljömärkt med EU Ecolabel. 
Flaskans storlek minskar efter hand 
som innehållet i flaskan tar slut vilket 
reducerar avfallsvolymen.

-  Hygienisk: Försluten flaska med 
engångspump minskar risken för 
korskontaminering när du fyller 
på dispensern.

-  Parfymfri: För känslig hud. 

Produktinformationsblad
Kosmetika

Artikel 420202 

System S2 

Volym ml 475

Doseringsmängd ~1 ml

Kvalitet Premium

Färg Vit

Utseende Flytande blandning

Doft Oparfymerad

Premiumkvalitet

Hållbar

Hygienisk

Parfymfri
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Produktinformationsblad
Kosmetika

Produktdata
Ingredienser 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 4-7

Användningsmetod Applicera en eller flera doseringar på torr hud. Gnid in noga.

Hållbarhetstid Utgångsdatum är 72 månader efter produktionsdatum och datumet finns tryckt 
på inre och yttre förpackning. Förvara i transportlåda mellan 0 och 30 grader.

I enlighet med 
gällande regelverk

De kosmetiska tvålarna som säljs under varumärket Tork är tillverkade i enlighet 
med god tillverkningssed (Good Manufacturing Practices, GMPs). Produkten har 
analyserats för säkerhet i enlighet med artikel 10 i EU:s kosmetikaförordning (EG) 
nr 1223/2009 och anses vara säker för människors hälsa när den används under 
normala eller rimligen förutsebara förhållanden. Ingen förväntad betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön. Tvålen uppfyller EU:s förordningar om djurtester. 
Produkten överensstämmer med REACH-förordningen EG/1907/2006 och dess 
tillägg. Produkterna har, i enlighet med artiklarna 13 and 16 i EU-parlamentets 
förordning (EG) nr 1223/20091 och det Europeiska rådets förordning om kosmetiska 
produkter, anmälts till CPNP.
CPNP-registreringsnummer: 1540014

Certifiering ISO 2271 (God tillverkningssed)
ISO 9001 & 13485 (Kvalitetshanteringssystem)
ISO 14001 (Miljöhanteringssystem) EU Ecolabel licensnummer (SE/30/02)

Säkerhetsinformationsblad Tillgängligt på Tork webbsida.

Leveransdata
Konsumentenhet Transportenhet

EAN 7322540394047 7322540394054

Antal per förpackning 1 8

Material MDPE-flaska Kartong

Mått H164 x B92 x L92 mm H184 x B196 x L392 mm

Produkttest
Dermatologiskt testad Resultaten från de 48 timmar långa testerna på hud har validerats av en extern  

dermatolog för att visa att produkten är ”icke-irriterande”.

Kontakta oss:
SCA Hygiene Products AB, 
AfH Professional Hygiene Europe, 
tel: 031-746 17 00, 
e-post:  information.tork@sca.com

 

-  Dispensrar från Tork för hudvård med 
dokumenterat funktionell design som 
stödjer en bra handhygien för alla 
besökare i toalettutrymmen.

-  Dokumenterat enkel att använda 
för alla användare enligt certifiering 
av tredje part. Den mindre storleken 
passar alla toalettutrymmen eller 
tvättstationer.

-  Enkel att använda för städpersonalen 
tack vare systemets certifierade 
funktionella design.

-  Mångsidig dispenser som kan användas 
med ett stort utbud av S2 refillflaskor.

-  Dispensern från Tork finns i högblank 
svart eller vit färg.

Kompatibla dispensrar:

Tork Dispenser  
Flytande Tvål Mini 
(S2)
561000 vit
561008 svart

Mini Liquid
Soap Dispenser

S2
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