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Kapsułki do prania Lovela Hipoalergiczne uniwersalne (12
sztuk)
 

Cena: 12,62 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Kapsułki do prania Lovela Hipoalergiczne uniwersalne (12 sztuk) 

 

Składniki
15%-30%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo
czynne, 5%-15%: mydło, <5%: fosfoniany, enzymy, kompozycja zapachowa,
Benzisothiazolinone

Marka
Lovela

Cechy
szybko sie rozpuszczają, bezwględne dla plam, delikatne dla tkanin, ekskluzywna,
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starannie opracowana formuła, wyjątkowa łatwość użycia i dozowania, nr 1 w Polsce*,
przebadane dermatologicznie, *Lovela to najczęściej wybierane w Polsce produkty do
prania ubranek dziecięcych. Źródło: Nielsen, sprzedaż wartościowa i ilościowa w 2015 r.

Marka standaryzowana
Marka: Lovela

Adres firmy
ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

Dodatkowe informacje
"Skóra niemowląt i małych dzieci jest bardzo delikatna i łatwo ulega podrażnieniom.
Dlatego polecam rodzicom hipoalergiczne środki do prania Lovela, które są bezpieczne
dla maluszka już od pierwszego dnia życia. Aby w pełni chronić wrażliwą skórę
maluszka, stosuj je do 3. roku życia." dr Lidia Ruszkowska lekarz medycyny, specjalista
dermatolog Więcej informacji o składnikach: www.rbeuroinfo.com Odwiedź
www.lovela.pl i dowiedz się wszystkiego, co powinnaś wiedzieć na temat pielęgnacji
dziecka. Sprawdź porady naszych ekspertów i wyjątkowe oferty.
www.keepcapsfromkids.eu

Informacje dotyczące znaków towarowych
Kapsułki do prania białych i kolorowych tkanin, ubranek i pieluszek dziecięcych.

Nazwa firmy
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Przygotowanie i stosowanie
Dozowanie Miękka, średnia i twarda woda Umieść jedną kapsułkę bezpośrednio w
pustym bębnie pralki przed jej załadowaniem. Nie dotykać produktu mokrymi rękami.
Po praniu dokładnie umyj ręce. 1 Kapsułka = 1 pranie* *W przypadku silnych zabrudzeń
użyj 2 kapsułek.

Przechowywanie
Wygodne przechowywanie. Pudełko z blokadą bezpieczne dla dzieci.
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Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Dolna granica wieku
Zalecana. tydzień/tygodnie/tygodni 0

Górna granica wieku
Zalecana. rok/lata/lat 3

Rozmiar opakowania
12 x 19

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Produkt UE

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie plastikowe

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 19

Pochodzenie
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Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w UE.

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. sztuk/sztuki 12

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 110
Szerokość na półce: 180
Głębokość na półce: 90

Waga od dostawcy
Waga brutto: 520

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 110
Szerokość: 180
Głębokość: 90

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 12

Adres zwrotny
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska tel.
+48 (22) 76 59 500 Tel. 801 115 111 Tel. (22) 541 91 15

Adres dystrybutora
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

Telefon kontaktowy
+48227659500, 801115111, 225419115

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
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Lovela 0-3. Kapsułki do prania białych i kolorowych tkanin, ubranek i pieluszek
dziecięcych. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać
uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym pojemniku. Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Nie przekłuwać, nie łamać,
nie przecinać. W przypadku, gdy dziecko włoży kapsułkę do ust należy ją natychmiast
wyciągnąć. Nie wywoływać wymiotów. Chronić przed dziećmi. Szczelnie zamykać
pokrywę. STOSUJ O PRZECHOWUJ W BEZPIECZNY SPOSÓB

A.I.S.E. Ostrzeżenia
Szczelnie zamykać pokrywę, Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Hipoalergiczne kapsułki do prania
Wariant: do bieli i kolorów
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