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Kapsułki do prania Vizir All in 1 Alpejska świeżość (26 sztuk)
 

Cena: 30,20 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Kapsułki do prania Vizir All in 1 Alpejska świeżość (26 sztuk)

 

 

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

 

Opis produktu

Opis alternatywnyExtra Long Product Title - Vizir ALL in 1 Alpine Kapsu?ki do prania, 26 pra?, Usuwaj?zabrudzenia, zapewniaj? dok?adne, higieniczne pranie, blask, ?wie?y zapach i skuteczniepior? nawet w temperaturze 20°COpis od dostawcy - Vizir ALL in 1 Kapsu?ki do prania, 26 pra?MarkaVizirCechyKapsu?ki do prania, które usuwaj? zabrudzenia, chroni? tkaniny, nadaj? blask i ?wie?yzapach
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Zapewniaj? dok?adne, higieniczne pranieDoskona?e usuwanie zabrudze? nawet z mankietów, ko?nierzyków i materia?u w okolicypach?atwe w u?yciu i dozowaniu: bez konieczno?ci mierzenia i nalewania – bez ba?aganu, bezzamieszania1 kapsu?ka = 1 pe?ny wsad praniaSkuteczne usuwanie zabrudze? nawet w temperaturze 20°CMarka standaryzowanaMarka - VizirPodmarkaPodmarka - Alpine

 

Marketing

Opis produktuKapsu?ki do prania Vizir ALL in 1 Alpine to niesamowita moc pior?ca zamkni?ta w jednejkapsu?ce. Bielsze nie b?dzie. Wypróbuj najbardziej zaawansowane kapsu?ki do praniaVizir – teraz o wyj?tkowej mocy pior?cej, która zapewnia ol?niewaj?c? biel nawetw trudnych do wyczyszczenia miejscach (mankiety, ko?nierzyki i materia? w okolicy pach)oraz dok?adne, higieniczne pranie: Kapsu?ki do prania Vizir ALL in 1.Podzielone s? na trzy komory, dzi?ki czemu poszczególne sk?adniki s? od siebieodseparowane, dopóki innowacyjna os?onka nie rozpu?ci si? w wodzie, uwalniaj?cnajwy?sz? moc kapsu?ki All in 1: Usuwaj? zabrudzenia, nadaj? tkaninom blask i ?wie?yzapach, chroni? tkaniny i skutecznie pior? nawet w temperaturze 20°CWystarczy jedna kapsu?ka, aby dok?adnie wypra? pe?ny wsad pralki. Kapsu?ki Vizir ALLin 1 to gwarancja higienicznego prania. U?ywaj razem z p?ynami do zmi?kczania tkaninLenor, by uzyska? dodatkow? mi?kko?? i ?wie?o??. UWAGA. Ten produkt mo?e by?szkodliwy i powodowa? powa?ne obra?enia. Przechowuj kapsu?ki Vizir poza zasi?giemdzieci. Wi?cej informacji znajdziesz na stronie keepcapsfromkids.eu.

 

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 - 676PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Francja 

 

Customer Supplied Pack Data

Opakowanie logistyczne - od dostawcyWysoko?? - 158Szeroko?? - 300G??boko?? - 199Waga - 2242Liczba 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 Linalool, Tetrahydrolinalool, Hexyl Salicylate, Hexyl cinnamal.Mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej. Zawiera MEA-C10-13 AlkylBenzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n.IdentyfikacjaFPC Code - 81744466P&G Category - LaundryP&G Subsector - Fabric Care
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