
 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Elektryczny odświeżacz powietrza Ambi Pur flowers & spring
z zestawem startowym 20 ml
 

Cena: 17,18 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Sk?adnikiLinaloolTetrahydrolinaloolEthyl 22-DimethylhydrocinnamalGeranyl AcetateCyclamen AldehydeDimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene CarboxaldehydeP-Menthan-7-OlDimethyl HeptenalDihydro PentamethylindanoneDelta-DamasconeMethyl Octine CarbonateIsoeugenol

 

Opis produktu

Opis alternatywnyExtra Long Product Title - Ambi Pur z zestawem startowym do elektrycznego od?wie?aczapowietrza Ambi Pur Flowers & Spring, 20ml, eliminuje nieprzyjemne zapachyOpis od dostawcy - Ambi Pur z zestawem startowym do elektrycznego od?wie?aczapowietrza Ambi PurMarkaAmbi PurCechyZestaw startowy do elektrycznego od?wie?acza powietrza Ambi Pur z technologi?Odourclear oczyszcza powietrze z uporczywych, brzydkich zapachówPozostawia delikatn? i ?wie?? wo? a? do 80 dni (przy codziennym, 12-godzinnymstosowaniu na poziomie intensywno?ci 2)Zestaw startowy elektrycznego od?wie?acza powietrza (20ml)Nape?nia Twój dom przyjemn? i ?wie?? woni?Nie maskuje, ale w pe?ni oczyszcza powietrze z uporczywych, brzydkich zapachów,pozostawiaj?c delikatn?, ?wie?? wo?Szeroka gama wysokiej jako?ci zapachówMarka standaryzowanaMarka - Ambi pur
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Marketing

Opis produktuZestaw startowy do elektrycznego od?wie?acza powietrza Ambi Pur z technologi?Odourclear nieustannie oczyszcza powietrze z uporczywych, brzydkich zapachów,pozostawiaj?c delikatn? i ?wie?? wo? a? do 80 dni (przy codziennym, 12-godzinnymstosowaniu na poziomie intensywno?ci 2). Zapach Flowers & Spring wype?nia Twój domprzyjemnym, od?wie?aj?cym zapachem, który przywo?uje na my?l pierwsze promieniewiosennego s?o?ca i rozkwitaj?ce kwiaty. Stwórz przyjemny nastrój dzi?ki elektrycznemuod?wie?aczowi powietrza Ambi Pur i jego szerokiej gamie wysokiej jako?ci aromatów. AmbiPur eliminuje brzydkie zapachy, pozwalaj?c Tobie i Twoim go?ciom cieszy? si? pe?n??wie?o?ci woni?. U?ywaj wk?adów do elektrycznych od?wie?aczy powietrza Ambi Pur tylkoz urz?dzeniami Ambi Pur, sprzedawanymi oddzielnie, aby wype?ni? swój dom ?wie?o?ci?i zapachem, który b?dziesz czu? dzie? po dniu i tydzie? po tygodniu. Je?li chcesz poczu?natychmiastow? ?wie?o??, si?gnij po pe?n? gam? nowych produktów Ambi Pur z wyj?tkow?technologi? Odourclear, takich jak od?wie?acze do tkanin lub od?wie?acze powietrza dopomieszcze? i samochodu.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania20.0ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 20.0
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

159

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - HiszpaniaZapakowano w - HiszpaniaRodzaj opakowaniaTyp - Opakowanie typu blisterWagaWaga brutto - 131PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Hiszpania 

 

Customer Supplied Pack Data

Opakowanie logistyczne - od dostawcyWysoko?? - 171Szeroko?? - 343G??boko?? - 156Waga - 930Liczba jednostek - 6

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyProcter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.ul. Zabraniecka 2003-872 WarsawPoland48225908578Pytanie? Zadzwo? do nas lub wy?lij wiadomo?? e-mail.Telefon kontaktowy48225908578

 

Rozszerzone dane
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Regulacje CLP?rodowisko - Uwagawykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaDzia?a dra?ni?co na skór?. Dzia?a dra?ni?co na oczy. Mo?e powodowa? reakcj? alergiczn?skóry. Dzia?a toksycznie na organizmy wodne, powoduj?c d?ugotrwa?e skutki. Chroni?przed dzie?mi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR?: Umy? du?? ilo?ci? wody. WPRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Osobycierpi?ce na nadwra?liwo?? zapachow? powinny zachowa? ostro?no?? przy stosowaniutego produktu. Po u?yciu wywietrzy? pomieszczenie.IdentyfikacjaFPC Code - 81759499P&G Category - Air CareP&G Subsector - Home Care
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