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Kapsułki do prania Ariel All in 1 do kolorów (26 sztuk)
 

Cena: 35,17 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Kapsułki do prania Ariel All in 1 do kolorów (26 sztuk)

 

 

Sk?adniki>30% Anionowe ?rodki Powierzchniowo Czynne5-15% Myd?o<5% Niejonowe ?rodki Powierzchniowo CzynneFosfonianyEnzymyRozja?niacze OptyczneKompozycje ZapachoweCitronellolEugenolLinalool

 

Opis produktu

Opis alternatywnyExtra Long Product Title - Ariel Allin1 PODS Colour Kapsu?ki do prania, 26 kapsu?ek,26 pra? – Skuteczne w niskiej temperaturze, d?ugotrwa?y zapach ?wie?o?ciOpis od dostawcy - Ariel Allin1 PODS Kapsu?ki do prania, 26 pra?MarkaArielCechyKapsu?ki Ariel Allin1 PODS: 1. Usuwaj? zabrudzenia 2. Chroni? kolory 3. Zapewniaj??wie?o?? 4. Chroni? tkaniny 5. Opracowane tak, by zapewnia?y skuteczno?? w niskiejtemperaturzeDoskona?e usuwanie plam ju? w 1. praniu, nawet w zimnej wodzieChroni? kolor tkanin
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Sprawiaj?, ?e ubrania wygl?daj? ol?niewaj?co czysto i pachn? ?wie?o?ci?Pow?oka ulega ca?kowitemu rozpuszczeniu w kontakcie z wod??atwe w u?yciu: nie wymagaj? odmierzania ani wlewaniaMarka standaryzowanaMarka - ArielPodmarkaPodmarka - Colour

 

Marketing

Opis produktuAriel Allin1 zapewnia wyj?tkow? moc pior?c? w jednej ma?ej kapsu?ce. Kapsu?ki do praniaAriel Allin1 PODS Colour maj? unikaln? wielokomorow? budow?, która sprawia, ?esk?adniki s? od siebie odseparowane i nie ??cz? si? ze sob? a? do chwili rozpocz?ciaprania, dzi?ki czemu zapewniaj? wyj?tkowo skoncentrowan? moc pior?c?. Innowacyjnapow?oka kapsu?ek do prania Ariel ulega ca?kowitemu rozpuszczeniu w kontakcie z wod?,uwalniaj?c specjalne formu?y, które pozwalaj? usuwa? wiele ró?nych rodzajów plam.Kapsu?ki Ariel to najlepszy ?rodek pior?cy Ariel w p?ynnej formie, zawieraj?cy odpowiedni?ilo?? poszczególnych sk?adników pior?cych. U?yj równie? p?ynu do p?ukania Lenor orazpere?ek zapachowych Unstoppables do stosowania podczas prania, aby zapewni? swoimubraniom jeszcze wi?ksz? mi?kko?? i ?wie?o??. UWAGA. Ten produkt mo?e by? szkodliwyi powodowa? powa?ne obra?enia. Przechowuj kapsu?ki Ariel poza zasi?giem dzieci. Wi?cejinformacji znajdziesz na stronie keepcapsfromkids.eu. 1 kapsu?ka na 1 pranie. Umie??kapsu?k? w b?bnie pralki i po?ó? na niej ubrania, aby skutecznie wykorzysta? produkt.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

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

148

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - FrancjaZapakowano w - FrancjaRodzaj opakowaniaTyp - KubekWagaWaga brutto - 704PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Francja 

 

Customer Supplied Pack Data

Opakowanie logistyczne - od dostawcyWysoko?? - 158Szeroko?? - 300G??boko?? - 199Waga - 2326Liczba jednostek - 3

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyProcter & Gamble Sienna 39Warsaw TowersWarsawTbd00-121- Poland801 25 88 25Pytanie? Zadzwo? do nas lub wy?lij wiadomo?? e-mail.Telefon kontaktowy801 25 88 25
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Rozszerzone dane

Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaPowoduje powa?ne uszkodzenie oczu. Dzia?a dra?ni?co na skór?. Dzia?a szkodliwie naorganizmy wodne, powoduj?c d?ugotrwa?e skutki. Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKUDOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. W PRZYPADKUKONTAKTU ZE SKÓR?: umy? du?? ilo?ci? wody. W PRZYPADKU PO?KNI?CIA:wyp?uka? usta. NIE wywo?ywa? wymiotów. Natychmiast skontaktowa? si? z O?RODKIEMZATRU?/lekarzem. Zawiera MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate,C12-14 Pareth-n. Zawiera Delta-Damascone, Hexyl Salicylate, Linalool, Isoeugenol,Tetrahydrolinalool. Mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej.IdentyfikacjaFPC Code - 81751655P&G Category - LaundryP&G Subsector - Fabric Care
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