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Chusteczki miękkie i wytrzymałe Foxy Cotton Ultra (10x10
sztuk)
 

Cena: 5,19 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

16 sztuk

Producent Foxy

Opis produktu
 

Chusteczki miękkie i wytrzymałe Foxy Cotton Ultra (10x10 sztuk) 

 

 

Opis produktu

MarkaFoxyCechywzbogacone mi?kkimi w?óknami bawe?nyklinicznie testowaneMarka standaryzowanaMarka - FoxyNazwa produktu uregulowana prawnieUltra mi?kkie i wytrzyma?e chusteczki

 

Marketing
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Nazwa firmyICT Poland sp. z o.o.Adres firmyul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OOpis produktuMi?kkie i wytrzyma?eChusteczki higieniczne Foxy Cotton zosta?y wzbogacone mi?kkimi w?óknami bawe?ny.Dlatego s? delikatne, wytrzyma?e i nie podra?niaj? skóry.Klinicznie testowaneWyprodukowane z czystej selekcjonowanej celulozy chusteczki Foxy Cotton s? idealne dowra?liwej skóry. Testy laboratoryjne potwierdzaj? ich hipoalergiczno??.Przy przezi?bieniuFoxy rekomenduje u?ywanie chusteczek higienicznych, ?eby ograniczy? przenoszenie si?bakterii i zarazków.O marceFoxy i Genialne Pomys?y.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

109
(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Rodzaj opakowaniaTyp - Folia plastikowaWagaWaga brutto - 237Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 109Szeroko?? - 268G??boko?? - 50Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki10  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 10Rodzaj jednostkipaczek

 

Obs?uga klienta

Adres producentaICT Poland sp. z o.o.ul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OAdres zwrotnyICT Poland sp. z o.o.ul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OInfolinia 0 800 88 99 93www.foxy.com.plAdres dystrybutoraICT Poland sp. z o.o.ul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OTelefon kontaktowy800889993Adres internetowywww.foxy.com.pl
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J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Ultra mi?kkie i wytrzyma?e chusteczkiWariant - Cotton
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