Koupelové soli

Přednosti:
- dermatologicky testováno
- dobře rozpustné ve vodě
- obsahují přírodní bylinné extrakty a silice
- přispívají k regeneraci kůže a celkovému zklidnění a uvolnění organismu
Oblast použití
Koupelové soli jsou určeny na přípravu koupele, zajišťující regeneraci
kůže a celkové uvolnění organismu, a to jak doma, tak i v lázeňských
a wellness zařízeních.
Produkt
Parfemované barvené koupelové soli jsou vyráběny z hrubozrnné kamenné soli, pěnotvorné přísady, vonné kompozice a barvícího pigmentu.

• Dermatologicky testováno
• Dobře rozpustné ve vodě
• Obsahují bylinné extrakty nebo vonné kompozice s vysokým obsahem přírodních silic
• Přispívají ke zklidnění a relaxaci organismu
• Stálá kontrola kvality
Vlastnosti výrobku
Výrobky je vyroben z přírodní kamenné soli a dalších ingrediencí dle
receptur. Jsou určeny pro přípravu koupele, zajišťující regeneraci
pokožky a celkové uvolnění organismu. Výrobky obsahují stopová
množství alergenních látek, uvedená v seznamu ingrediencí na obalu Výrobky neobsahují GMO.
Kvalita výrobku
Produkt splňuje legislativní předpisy ES a ČR. Trvale garantujeme
vysokou kvalitu produktu, zajištěnou průběžnou kontrolou kvality
a bezproblémovou dohledatelností.

Parametry výrobku
Velikost balení:

500 g

Používaný obal:

PET/PE sáček

Složení:

kamenná sůl, pěnotvorná přísada, parfémová
kompozice nebo bylinný extrakt, barvící
pigment, jodid draselný 1,2 - 2 g/kg (Třezalková
s j odem)

Doba minimální trvanlivosti:

2 roky od data výroby

Logistika:
Spotřebitelské balení:

sáček 500 g

Obchodní balení:

20 sáčků v kartonu
12 kartonů ve vrstvě
3 vrstvy na paletě
36 kartonů na paletě
720 sáčků na paletě (360 kg)

Rozměry palety v mm:

1200 x 800 x 660 (h x š x v)

Levandulová:

GTIN sáčku: 8595005095042
GTIN kartonu: 8595005095127

Heřmánková:

GTIN sáčku: 8595005096049
GTIN kartonu: 8595005096124

Třezalková s jodem

GTIN sáčku: 8595005097046
GTIN kartonu: 8595005097121

Faroe:

GTIN sáčku: 8595005093048
GTIN kartonu: 8595005093123

Eukalyptová:

GTIN sáčku: 8595005094045
GTIN kartonu: 8595005094120

Na obalu jsou uvedeny informace o produktu v těchto jazycích: CZ, SK. Složení
produktu je uvedeno v názvosloví INCI.
Jiný způsob balení po dohodě
Vyrobeno ve výrobním závodě Solné mlýny, Olomouc ze soli dodané
z Německa od společnosti esco-european salt company GmbH & Co.KG.

Certifikace
Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009. Společnost
dodržuje přísná hygienická pravidla, vycházející ze zavedeného systému HACCP.

Servis
Zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní servis, zajišťující vysokou kvalitu produktu a spolehlivost dodávek.

www.ks-cz.com

