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Chusteczki dla niemowląt Bambino (63 sztuki) x 7 opakowań
 

Cena: 49,08 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Nivea

Opis produktu
 

Sk?adniki

Sk?adnikiAquaSodium CitrateCitric AcidDisodium EDTAParfumPropylene GlycolPEG-40 Hydrogenated Castor OilPhenoxyethanolDehydroacetic AcidBenzoic Acid

 

Opis produktu
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MarkaBambinoCechymega paka 5+2 gratiswe? mnie do domuMarka standaryzowanaMarka - BambinoNazwa produktu uregulowana prawnieChusteczki dla niemowl?t

 

Marketing

Nazwa firmyNIVEA Polska Sp. z o.o.Adres firmyul. Gnie?nie?ska 3261-021 Pozna?, PolskaOpis produktuBambino Chusteczki dla niemowl?t 5+2 to wyj?tkowa oferta dla osób szukaj?cych dobrejjako?ci w ekonomicznej cenie. Chusteczki Bambino to produkt przeznaczony dostosowania ju? od pierwszych dni ?ycia. ?agodnie i skutecznie oczyszczaj? skór?,pozostawiaj?c na d?ugo uczucie ?wie?o?ci i przyjemny zapach. Dzi?ki specjalnieopracowanej recepturze, chroni? skór? przed wysuszeniem i podra?nieniami.O marceBambino to marka zapewniaj?ca czu?? piel?gnacj? niemowl?t ju? od ponad 60 lat. Todelikatne kosmetyki przeznaczone do stosowania ju? od pierwszych dni ?ycia.BambinoDelikatno?? od pokole?Od pierwszych dni ?ycia

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieWyj?? chusteczk? z opakowania, a nast?pnie przetrze? ni? skór? dziecka.
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Opakowanie

Rodzaj opakowaniaTyp - Karton 

 

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

126

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 2184Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 126Szeroko?? - 368G??boko?? - 202

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 7Rodzaj jednostkiopakowa? po 63 sztuki
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Obs?uga klienta

Adres producentaNIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnie?nie?ska 3261-021 Pozna?, PolskaAdres zwrotnyNIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnie?nie?ska 3261-021 Pozna?, Polskawww.bambino.plhttps://www.facebook.com/BambinoKosmetyki/infolinia konsumencka: 801 988 888Telefon kontaktowy801988888Adres internetowywww.bambino.plMedia spo?eczno?ciowehttps://www.facebook.com/BambinoKosmetyki/

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Chusteczki dla niemowl?t

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

