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Płyn do naczyń Ludwik cytrynowy 450 g
 

Cena: 3,84 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Płyn do naczyń Ludwik cytrynowy 450 g

 

 

Sk?adniki5-15% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% amfoteryczne ?rodki powierzchniowo czynnekonserwant (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)kompozycja zapachowa (Citral, Limonene)

 

Opis produktu

MarkaLudwikCechybezwzgl?dny dla t?uszczuextra si?a mycia +25%*biodegradowalna formu?anowa ergonomiczna butelkanajwy?sza jako??*w porównaniu do wcze?niejszej wersji p?ynu do naczy? Ludwik na podstawie bada?wykonanych w niezale?nym laboratorium badawczymMarka standaryzowanaMarka - Ludwik
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Marketing

KontaktGRUPA INCO S.A.Adres kontaktowyul. Wspólna 25,00-519 WarszawaOpis produktuCytrynowyP?yn do mycia naczy?- Bezwzgl?dny dla t?uszczu- Krystalicznie czyste i l?ni?ce naczynia- G?sta konsystencja, ?wie?y, cytrynowy zapach- pH neutralne dla skóry - ?agodny dla d?oni, zawiera wyci?g z zielonej herbatyPosiada ?wiadectwo Jako?ci Zdrowotnej PZH.Przebadany dermatologicznie.Pozosta?e informacjeCertyfikat systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001Dodatkowe informacjewww.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Stosowa? 1 ?y?eczk? p?ynu na 5 l wody. Po umyciu naczynia sp?uka?wod? zdatn? do spo?ycia.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania450gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 450Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 2 - HDPE
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

196

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 492Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 196Szeroko?? - 70G??boko?? - 69Opakowanie logistyczneGTIN - 05900498028904PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.,ul. Wspólna 25,00-519 Warszawatel. 22 711 59 00,info.produkty@inco.plwww.ludwik.plwww.inco.plAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.,ul. Wspólna 25,00-519 Warszawatel. 22 711 59 00,info.produkty@inco.plwww.ludwik.plwww.inco.plTelefon kontaktowy2 711 59 00Email kontaktowyinfo.produkty@inco.plAdres internetowywww.ludwik.plwww.inco.pl

 

Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaPrzechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaUwaga. 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 DOSTANIASI? 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?. Zawiera mas? poreakcyjn?5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Mo?e powodowa?wyst?pienie reakcji alergicznej.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - P?yn do naczy?Wariant - cytrynowy
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