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Łagodzący balsam po goleniu Nivea Men sensitive 100 ml
 

Cena: 21,00 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Nivea

Opis produktu
 

 

Sk?adnikiAquaGlycerinIsopropyl PalmitateChamomilla Recutita Flower ExtractTocopheryl AcetateHamamelis Virginiana Bark/Leaf ExtractMaltodextrinTapioca StarchTriceteareth-4 PhosphateCarbomerSodium HydroxideCaprylic/Capric TriglyceridePhenoxyethanolPiroctone OlamineParfum

 

Opis produktu

MarkaNIVEACechybezalkoholowa formu?a balsamu wzbogacona o rumianek i hammamelisneutralizuje uczucie pieczenia i napi?tej skóry po goleniunatychmiastowo ?agodzi podra?nienia i poprawia kondycj? skóry twarz0% alkoholunatychmiastowa ulga5 oznak podra?nionej skóryMarka standaryzowanaMarka - NiveaPodmarkaPodmarka - MEN
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Marketing

KontaktBeiersdorf Hamburg, Germany NIVEA Polska Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Gnie?nie?ska 3261-021 Pozna?, PolskaOpis produktuNIVEA MEN ?agodz?cy balsam po goleniu Sensitive przynosi wra?liwej skórze twarzynatychmiastow? ulg? po goleniu, przywracaj?c jej komfort i w?a?ciwy poziom nawil?enia.Jego delikatna dla skóry, bezalkoholowa formu?a z rumiankiem i hammamelisemneutralizuje uczucie pieczenia po goleniu, skutecznie ?agodzi podra?nienia, redukujezaczerwienienia i widocznie poprawia kondycj? skóry twarzy. Skóra wygl?da zdrowo i jestg?adka w dotyku. Lekka konsystencja balsamu nie pozostawia na twarzy t?ustej,nieprzyjemnej warstwy.Wypróbuj te? pozosta?e kosmetyki z linii Sensitive: ch?odz?c? piank? do golenia, ?el domycia twarzy, czy ?agodz?cy krem Sensitive, przeznaczone do piel?gnacji wra?liwej skóry.NIVEA MEN Zacznij dzia?a?!Pozosta?e informacjeProduct ID: 81306

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?yciaNa?ó? balsam obficie na skór? po goleniu omijaj?c okolice oczu.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania100mlWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 100
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

114

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Pude?koWagaWaga brutto - 260Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 114Szeroko?? - 75G??boko?? - 41 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaBeiersdorf Hamburg, GermanyNIVEA Polska Sp. z o.o.ul. Gnie?nie?ska 3261-021 Pozna?, Polskawww.nivea.plhttps://www.facebook.com/niveapolskawww.youtube.com/user/NIVEAPolskainfolinia konsumencka: 801 888 888Adres zwrotnyBeiersdorf Hamburg, GermanyNIVEA Polska Sp. z o.o.ul. Gnie?nie?ska 3261-021 Pozna?, Polskawww.nivea.plhttps://www.facebook.com/niveapolskawww.youtube.com/user/NIVEAPolskainfolinia konsumencka: 801 888 888Telefon kontaktowyinfolinia konsumencka: 801 888 888Adres internetowywww.nivea.plMedia spo?eczno?ciowehttps://www.facebook.com/niveapolskawww.youtube.com/user/NIVEAPolska

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaOmijaj okolice oczu.J?zyki na opakowaniuesto?ski?otewskilitewskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?agodz?cy balsam po goleniuWariant - Sensitive
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Galeria
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