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“Po stwierdzeniu ogromnych 
korzyści, jakie można osiągnąć ze 
zgrzewarkami wieczek Enercon, 
produkty te były oczywistym 
wyborem i miały wspomóc 
misję Tropic Skincare polegającą 
na ciągłym doskonaleniu i 
rozszerzaniu naszego asortymentu 
produktów do pielęgnacji skóry.”
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Producent naturalnych kosmetyków i 
produktów kosmetycznych wykorzystuje 
technologię zgrzewania indukcyjnego do 
utrzymania jakości swoich produktów do 
pielęgnacji skóry

Firma Tropic Skincare, producent naturalnych 
kosmetyków, poszukiwała rozwiązania, które 
zapewniłoby uwidocznienie otwarcia opakowania i 
zapobiegło wyciekom produktów. Firma skontaktowała 
się z Enercon Industries i uwzględniła ręczną 
zgrzewarkę indukcyjną wieczek w swoim procesie 
produkcyjnym w celu zapewnienia mocnych, 
hermetycznych uszczelnień swoich pojemników.

Tropic Skincare, producent naturalnych kosmetyków, 
wykorzystuje zgrzewanie indukcyjne wieczek do 
zapewnienia mocnych, hermetycznych uszczelnień 
pojemników, aby utrzymać jakość produktów.

Dyrektor i właściciel marki, Susan Ma, uczestniczka 
przebojowej serii programów BBC w 2011 – „The 
Apprentice” – zdecydowała się na skuteczne 
rozwiązanie uszczelniające w celu ochrony jakości 
produktów i poprawy satysfakcji konsumentów.

„Po stwierdzeniu ogromnych korzyści, jakie można 
osiągnąć ze zgrzewarkami wieczek Enercon, produkty 
te były oczywistym wyborem i miały wspomóc misję 
Tropic Skincare polegającą na ciągłym doskonaleniu 
i rozszerzaniu naszego asortymentu produktów do 
pielęgnacji skóry” – powiedziała pani Ma.

Firma Tropic, która sprzedaje gamę nagradzanych 
naturalnych produktów do makijażu oraz pielęgnacji 
skóry i ciała, wybrała firmę

Enercon z powodu zaawansowanej i niezawodnej 
technologii stosowanej w jej urządzeniach oraz dużej 
wiedzy branżowej.
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„Zgrzewanie indukcyjne wieczek jest skutecznym 
rozwiązaniem dla producentów w branży kosmetycznej, 
ponieważ chroni integralność produktu, jednocześnie 
poprawiając satysfakcję konsumentów i wizerunek 
marki” – powiedział Brian Tyndall, dyrektor ds. 
sprzedaży w Wielkiej Brytanii firmy Enercon Industries.

„W branży kosmetycznej jakość produktu jest bardzo 
ważna, więc możliwość udowodnienia, że produkt nie 
został naruszony lub otwarty, to duża zaleta” – dodał.

Nienaruszone uszczelnienie zapewniane przez 
technologię indukcyjną zwiększa również termin 
trwałości, ponieważ produkty są chronione przed 
zanieczyszczeniem i utlenianiem.

Dzięki zastosowaniu Enercon Super Seal™ Junior 
szeroka gama produktów do pielęgnacji skóry firmy 
Tropic Skincare zyskuje na wartości dzięki procesowi 
zgrzewania indukcyjnego wieczek, które zapewnia 
uwidocznienie otwarcia opakowania, wydłużony termin 
trwałości produktów i szczelne pojemniki.


