
Katrin Foam Soap 500 ml
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Termék száma: 47345
Sorozat: Foam Soap

Adagok száma: 1250 portions

Szín: semleges

Illat/aroma: Arctic Breeze

A használat módja: 

Felhasználás:  
WC-k, irodák, konyhák, munkahelyek, iskolák.

A termék jellemzői

Környezetkímélő  

Illat 

 
 
Finom összetevők  

Pazarlás nélkül  

Higiénia 

Hatékonyság 

Gondoskodás  

Előnyei az Ön számára

Minden összetevőt gondosan választottak ki a minőségükre, a konkrét felhasz-
nálásukra és a környezetre gyakorolt minimális negatív hatásukra tekintettel.

A nyári napfényes kert virágaitól kezdve egészen az örök jég frissességéig vagy 
az egyszerűen kellemes semleges szagmentes érzésig – a Katrin szappanok 
illata minden mosdót kellemesebbé tesz. Válasszon a Sunny Garden és Arctic 
Breeze kellemes illatai vagy a Pure Neutral, illatmentes változatok közül.  

A bőrhöz gyengéd összetevőket tartalmaz, aminek köszönhetően ez a szappan 
gyakori használatra különösen alkalmas.

A szorosra zárt adagolóink lehetővé teszik a szappan teljes felhasználását. Kis 
mennyiségű szappanmaradék (az eredeti térfogat 2%-ától kevesebb) az üres 
adagoló hajlataiban maradhat.

A pumpát és az adagolót ultrahangos hegesztéssel zárják le, hogy megakadá-
lyozzák a baktériumok általi keresztszennyeződést.

Csupán 1 adag megtisztítja a kezét az enyhe szennyeződésektől.

Glicerint tartalmaz, amely a bőrt jól hidratálttá és puhává teszi. Dermatológiai-
lag tesztelt és jóváhagyott.

Hatékony és gyengéd, környe-
zetbarát, bőrkímélő habszappan, 
amely tiszta és hidratált kezek 
luxusérzetét biztosítja. 

Vigyen fel megfelelő 
mennyiségű szappant 
a nedves kezekre.

Óvatosan habosítsa fel, 
majd alaposan öblítse le 
tiszta folyóvízzel.

Szárítsa meg a kezét 
eldobható papírtörlővel.
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90205 

Katrin szappanadagoló,

fehér, 500 ml

92186 

Katrin szappanadagoló,

fekete, 500 ml

Megfelelő adagoló



X = 165 mm
Y = 210 mm
Z = 370 mm 

 x 12

Tömeg: 6.8 kg

EAN: 6414301047345

X = 1330 mm
Y = 800 mm
Z = 1200 mm

  x 70

Tömeg: 508 kg

EAN: 6414301047369

X = 160 mm
Y = 91.5 mm
Z = 68.5 mm

Tömeg: 0.55 kg

EAN: 6414301047352

A KATRIN márkanév alatt forgalmazott kozmetikai szappanokat a helyes 
gyártási gyakorlat (GMP) szerint gyártják. A terméket biztonsági szempontból 
a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009 sz. (EK)  rendelet 10. cikke alapján 
értékelték, és az emberi egészségre biztonságosnak tekinthető normál vagy 
ésszerűen előrelátható körülmények között alkalmazva. Nem várható semmi-
lyen jelentős kockázat az emberi egészségre vagy a környezetre. A szappan 
megfelel az EU állatkísérleti előírások követelményeinek. A termék megfelel az 
EK/1907/2006 REACH rendeletnek és kiegészítéseinek. Az Európai Parlament 
és Tanács kozmetikai termékekről szóló 1223/2009 sz. (EK) rendeletének 13. 
cikkével összhangban a termékeket bejelentették a CPNP portálon. Ez azt 
jelenti, hogy a vonatkozó termékinformációk azonnal elérhetők elektronikus 
úton a toxikológiai központok vagy hasonló szervek számára, ahol az ilyen 
központokat vagy szerveket az EU tagállamai megalapították. CPNP regisztrá-
ciós szám: 2960403

Víz, Nátrium-lauril-szulfát, Fenoxietanol, Glicerin, Kokamidopropil-betain, 
Nátrium-benzoát, Citromsav, PEG-4 Amid repceolaj alapú, Ammónium-lau-
ril-szulfát, aroma.

Bőrbarát 4,5

Bontatlan: ellenőrizze a címkén a lejárati időt. Felnyitás után 12 hónapon belül 
fel kell használni.

A tárolás során tartsa a hőmérsékletet 0 és 25 C fok között. Kerülje a közvetlen 
napsugárzást. Tartsa szárazon.

Biztonsági adatlap az 1907/2006 sz. EK (REACH) rendelet 31. cikke szerint az 
EK 1223/2009 sz. rendelet által szabályozott kozmetikai termékek esetén nem 
szükséges.

ISO 9001, ISO 14001

katrin.comkatrin.com

Szállítás

Fogyasztói csomagolás  Szállítási csomagolás Raklap
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Katrin Foam Soap 500 ml

Termékjellemzők

Jogi megfelelés  

 
 

 

Összetevők 

 
pH  

Eltarthatóság   

Tárolás    

Biztonsági adatlap  

Gondoskodás 


