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Kapsułki do prania BioStar 736 g (32 sztuki)
 

Cena: 29,82 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Sk?adniki15-30% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne15-30% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% fosfoniany, enzymy, naturalny ekstrakt z lawendy, kompozycja zapachowa

 

Opis produktu

MarkaBioStarCechy100% naturalny ekstrakt ro?linnybez szkodliwych substancji chemicznychbez parabenówbez mikroplastikównaturalny ekstrakt z lawendynaturalny czynnik bioaktywnyidealnie czyste praniedo tkanin bia?ych i kolorowychbiodegradowalneMarka standaryzowanaMarka - BioStar
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Marketing

KontaktGRUPA INCO S.A.Adres kontaktowy00-519 Warszawa,ul. Wspólna 25Opis produktuBioStar cleaning products kapsu?ki do prania 2 in 1 caps z naturalnym ekstraktem zlawendy zapewniaj? idealnie czyste i pachn?ce pranie. Dzi?ki innowacyjnej formule s?niezawodne w walce z plamami na bia?ych i kolorowych tkaninach. Nadaj? praniuprzyjemny, ?wie?y zapach lawendy. Dodatkowo Naturalny Czynnik Bioaktywny zawieraj?cybezpieczne, specjalnie wyselekcjonowane szczepy probiotyczne, w naturalny sposóbzapewnia czysto?? i higien? pralki oraz zapobiega nieprzyjemnym zapachom.Ro?linne pochodzenie substancji aktywnych gwarantuje biodegradowalno?? i ograniczenieszkodliwego wp?ywu na ?rodowisko naturalne. Formu?a kapsu?ek oparta jest nasurowcach pochodzenia naturalnego. Kapsu?ki nie zawieraj? szkodliwych substancji takichjak: formaldehyd, reaktywne zwi?zki chloru, EDTA, nanosrebro, mikroplastiki. Opakowanienadaje si? do recyklingu i wykonane jest w 78% z materia?ów z recyklingu.Skuteczno?? prania potwierdzona przez niezale?ne certyfikowane laboratorium badawczePozosta?e informacjeEU Ecolabel: PL/006/001Dodatkowe informacjePorady dotycz?ce oszcz?dzania wody, energii, emisji CO2 i pieni?dzyWykorzystuj w pe?ni ?adowno?? pralkiSkorzystaj z instrukcji dozowaniaPierz w niskich temperaturachOszcz?dzaj opakowanie - przeka? do recyklingu lub nape?nij ponowniewww.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieNie dotyka? produktu mokrymi d?o?mi. Wyjmowa? z opakowania tak, aby nie uszkodzi?kapsu?ki. Nale?y zawsze zamyka? opakowanie. W pralkach z przednim wk?ademwskazane najpierw w?o?y? kapsu?k?, nast?pnie odzie?. W pralkach z górnym wk?ademodwrotnie. Nie rozcina? i nie gry?? kapsu?ek. Produkt nie jest przeznaczony do praniawst?pnego i prania r?cznego. Aby uzyska? najlepsze wyniki prania nale?y stosowa? si? dozalece? producenta odzie?y zgodnie z informacjami podanymi na metce oraz nie nale?yprzepe?nia? b?bna pralki.Temperatura prania: 30-60°CDozowanie na 4,5 kg tkaniny Mi?kka/?rednio twarda woda / Stopie? zabrudzeniama?y/?redni (23 g) / Stopie? zabrudzenia du?y (23 g)Dozowanie na 4,5 kg tkaniny Twarda woda / Stopie? zabrudzenia ma?y/?redni (23 g) /Stopie? zabrudzenia du?y (2 x 23 g)PrzechowywanieProdukt nale?y przechowywa? w oryginalnym, szczelnie zamkni?tym opakowaniu, wsuchym, ch?odnym miejscu, z dala od promieni s?onecznych. Chroni? przedzamarzni?ciem. Temperatura przechowywania od 5-30°C.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania23gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 23Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 7 - Inne (Tworzywa sztuczne)
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

274

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - TorebkaWagaWaga brutto - 766Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 274Szeroko?? - 239G??boko?? - 90Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki32  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 32

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.00-519 Warszawa,ul. Wspólna 25,tel. 22 711 59 00www.biostar.pl,www.inco.pl,info.prodykty@inco.plAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.00-519 Warszawa,ul. Wspólna 25,tel. 22 711 59 00www.biostar.pl,www.inco.pl,info.prodykty@inco.plTelefon kontaktowy22 711 59 00Email kontaktowyinfo.prodykty@inco.plAdres internetowywww.biostar.plwww.inco.pl
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Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaSzczelnie zamyka? torebk?Nie po?yka?. W razie po?kni?cia skontaktowa? si? z lekarzem.Nie przebija?, nie rozrywa? i nie przecina?Unika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Nie dotyka? produktu mokrymi r?kamiRegulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaBIOSTAR CLEANING PRODUCTS KAPSU?KI DO PRANIA 2 IN 1 CAPSUWAGA. Dzia?a dra?ni?co na oczy. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza,nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi.W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut.Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. Wprzypadku utrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/ zg?osi? si?pod opiek? lekarza.Zawarto??/pojemnik usuwa? do odpowiednich pojemników zgodnie z lokalnym systememgospodarowania odpadami komunalnymi.www.keepcapsfromkids.euCHRONI? PRZED DZIE?MI!J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Kapsu?ki do prania
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