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Kawa rozpuszczalna Nescafé Classic 2 g (100 sztuk)
 

Cena: 35,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NESTLE

Opis produktu
 

Kawa rozpuszczalna Nescafé Classic  2 g (100 sztuk) 

 

Opis produktu

MarkaNescaféCechybogactwo smakuMarka standaryzowanaMarka - NescaféPodmarkaPodmarka - ClassicNazwa produktu uregulowana prawnieKawa rozpuszczalna.

 

Marketing

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/kawa-rozpuszczalna-nescaf-classic-2-g-100-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Nazwa firmyNestlé Polska S.A.Adres firmyul. Szturmowa 202-678 WarszawaOpis produktuNescafé Classic to ulubiona i najpopularniejsza kawa rozpuszczalna w Polsce i na ?wiecie.Swój niepowtarzalny smak i aromat zawdzi?cza wyj?tkowej kompozycji palonych ziarenarabiki i robusty. Nescafé Classic to najczystsza esencja naturalnej kawy, wydobywana zka?dego ziarna, dzi?ki czemu jest gwarancj? udanego poranka. Nescafé Classic to idealnakawa na dzie? dobry.O marceNescafé to ulubiona kawa Polaków. Od ponad 75 lat towarzyszy milionom ludzi na ca?ym?wiecie o ka?dej porze dnia. Kawa Nescafé zdoby?a Mount Everest, polecia?a na Ksi??yc z misj? Apollo 11 izrewolucjonizowa?a sposób picia kawy.Pierwsze puszki kawy Nescafé pojawi?y si? w sklepach 1 kwietnia 1938 roku. To nie by?prima aprilisowy ?art tylko - jak si? okaza?o - prawdziwa rewolucja.Nic dziwnego, ?e ju? kilka lat pó?niej (jeszcze w czasie drugiej wojny ?wiatowej) porcjekawy Nescafé znalaz?y si? w?ród racji ?ywno?ciowych ameryka?skich ?o?nierzy, coprzyczyni?o si? wkrótce potem do wypromowania marki Nescafé zarówno w StanachZjednoczonych i w Europie.Wszystkich urzeka? prosty sposób parzenia „nowej” kawy - wystarczy?o zala? fili?ank? lubkubek wrz?tkiem i... gotowe.Przez ponad 75 lat marka Nescafé zmienia?a si?, rozwija?a i wprowadzi?a wiele nowychdoskona?ych produktów, ale jedno pozosta?o niezmienne do dzi? - doskona?y smak iaromat!O producencieNestlé Jedz smacznie, ?yj zdrowo

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób przygotowania: wsyp do kubka zawarto?? saszetki i zalej gor?c?, ale nie wrz?c?wod?.PrzechowywaniePrzechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania2gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 2
Wymiar
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

24

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - SaszetkaWagaWaga brutto - 2Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 24Szeroko?? - 118G??boko?? - 8Opakowanie logistyczneGTIN - 05998710984527 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaNestlé Polska S.A.ul. Szturmowa 202-678 WarszawaAdres zwrotnyNestlé Polska S.A.ul. Szturmowa 202-678 WarszawaWarto porozmawia?www.nescafe.pl800 174 902Telefon kontaktowy800174902Adres internetowywww.nescafe.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiinnePodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Kawa rozpuszczalna
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