
 

Loțiune pentru mâini din colecția 
LAPE 
Cu aromă de miere și vanilie Descriere 

Colecția LAPE oferă un plus de eleganță camerei de baie destinate oaspeților. Furnizată 

în flacoane de 300 ml cu cap de pompare, compoziția delicată a colecției LAPE 

complimentează designul băilor atent amenajate și cucerește atât  domnii cât și 

doamnele. 

Loțiunea pentru mâini cu aromă de miere și vanilie din colecția LAPE regenerează pielea 

mâinilor, astfel încât acestea devin moi și catifelate după utilizare. Este necesară doar o 

mică cantitate de loțiune pentru a acoperi mâinile, fiind absorbită rapid şi cu uşurinţă în 

piele. 

Loțiunea pentru mâini cu aromă de miere și vanilie din colecția LAPE revigorează   

aerul din baie prin răspândirea unui parfum plăcut și reconfortant  la fiecare utilizare.  

Persistența parfumului pe piele îi redă subtil utilizatorului amintirea răsfățului de care 

s-a bucurat.  Clienții se vor simți răsfățați de aspectul elegant, parfumul și senzația  

oferite de colecția LAPE și vor asocia experiența plăcută cu unitatea dumneavoastră.  

Pentru a desăvârși gama de produse pentru baie și pentru a vă încânta clienții, 

loțiunea pentru mâini cu aromă de miere și vanilie din colecția LAPE poate fi folosită 

împreună cu săpunul cu aromă de miere și vanilie . Produsele nu conțin ftalați, 

parabeni și triclosan. 

Loțiunile pentru mâini din colecția LAPE pot fi reumplute. Rezervele vă permit să umpleți 

flacoanele de 300 ml direct, fără a vărsa loțiunea sau a face murdărie. Opțiunea de 

reumplere asigură menținerea costurilor reduse, iar oaspeții dumneavoastră vor avea la 

dispoziție  întotdeauna flacoane pline cu loțiune pentru mâini. Flacoanele noastre cu cap 

de pompare sunt complet reciclabile, reumplerea acestor flacoane creând o soluție 

ecologică durabilă. 

Proprietăți de bază 

• Aromă de miere și vanilie 

• Conține ingrediente pentru regenerarea pielii 

• Nu conține ftelați, parabeni sau triclosan  

• Flacon cu design modern 

• Posibilitate de reumplere și reciclare 

• Poate fi utilizată împreună cu săpunul cu aromă de miere și vanilie 

• Suport de perete disponibil 

Avantaje 

• Aroma răspândită vă revigorează camera de baie la fiecare utilizare și persistă pe 
piele, parfumul reconfortant declanșând repetat amintirea răsfățului.  
• Amestecul unic de ingrediente pentru regenerarea pielii hidratează în mod delicat 
mâinile, lăsându-le catifelate și bine îngrijite. Colecția LAPE vă îngrijește cu adevărat 
pielea deoarece nu conține ingrediente nedorite precum ftalați, parabeni și triclosa n. 
• Stilul clasic al colecției LAPE se potrivește cu orice cameră de baie, integrându -se cu 
ușurință într-un decor variat. 
• Prin utilizarea opțiunii de reumplere flacoanele complet reciclabile își îmbunătățesc 
caracterul durabil. Reumplerea menține costurile  scăzute, reduce cantitatea de deșeuri și 
vă permite păstrarea flacoanelor la capacitate maximă și a aspectului plăcut al camerei 
de baie. 
 

 



 

Loțiune pentru mâini din colecția LAPE 
Cu aromă de miere și vanilie 

• Oferind un săpun și o loțiune pentru mâini cu aceeași aromă de miere și vanilie, puteți 

crea o ofertă completă pentru baie care vă face clienții să se simtă răsfățați și alintați. 

• Suporturile pentru perete cu dispozitiv de blocare vă asigură că produsele d in colecția 

LAPE rămân acolo unde le-ați pus. Loțiunea pentru mâini se află mereu acolo unde 

trebuie, iar camera de baie rămâne ordonată.  

Instrucţiuni de utilizare 

Apăsați pe partea superioară a pompei pentru a doza o cantitate mică de produs pe 

mâinile curate și uscate. Întindeți loțiunea bine pe toată suprafața mâinilor, printre degete 

și zonele care sunt uscate. 

Date tehnice 
Aspect: Loțiune albă lăptoasă 
Densitate relativă [20°C]:  0,998 g/ml  
Vâscozitate [m.Pas; 25ºC]:  225 mPa*s  
pH [conc.]: 7 
Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate 
ca specificaţii de calitate. 

Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă  

Evitați depozitarea produsului la temperaturi extreme (min. 6  ºC/max. 35 ºC).  

Informaţii complete referitoare la manevrarea şi eliminarea produsului se regăsesc în 

Fişa cu date de securitate, disponibilă separat.  
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