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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Płyn do prania Hypocare Biały Jeleń hipoalergiczny 1 l
 

Cena: 15,93 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent OSTRZESZÓW

Opis produktu
 

html>
<!-- BB --><div style="max-height:250px;overflow-y:scroll;font-size:14px;"><b>Biały Jeleń Hypocare Hipoalergiczny płyn do prania 1
l</b><br><br><b>Składniki</b><br>5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% mydło, amfoteryczne środki powierzchniowo
czynne, fosfoniany, Inne: kompozycja zapachowa, enzymy, Pyrithione sodium, Benzisothiazolinone<br><br><b>Marka</b><br>Biały
Jeleń<br><br><b>Cechy</b><br>przebadany dermatologicznie, zawiera naturalne mydło<br><br><b>Marka
standaryzowana</b><br>Marka: Biały Jeleń<br><br><b>Adres kontaktowy</b><br>ul. Powstańców Wlkp. 16,
63-500 Ostrzeszów<br><br><b>Opis produktu</b><br>Działanie

do prania tkanin białych i kolorowych w pralkach automatycznych w temperaturach 30°C, 60°C i 95°C oraz do prania ręcznego
aktywne składniki płynu efektywnie usuwają plamy z tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych

Właściwości

zawiera naturalne mydło tradycyjnie warzone
posiada zmniejszoną ilość kompozycji zapachowej
bez barwników
przebadany dermatologicznie wśród osób o wrażliwej skórze ze skłonnością do alergii<br><br><b>Kontakt</b><br>„POLLENA"
Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o. Sp.k.<br><br><b>Logotypy stron trzecich</b><br>Green Dot<br><br><b>Przygotowanie i
stosowanie</b><br>Podczas prania należy przestrzegać instrukcji podanych przez producentów odzieży.

Nie nadaje się do prania wełny i jedwabiu.<br><br><b>Rodzaj przechowywania</b><br>Typ: Przechowywać w temperaturze
otoczenia<br><br><b>Warunki przechowywania</b><br>Min. temp. °C: 5<br><br><b>Rozmiar
opakowania</b><br>1<br><br><b>Jednostka (tekst opisowy)</b><br>l<br><br><b>Jednostka (specyficzna)</b><br>Jednostka
(specyficzna): Litrów<br><br><b>Rodzaj opakowania</b><br>Typ: Butelka plastikowa<br><br><b>Wymiar liczbowy</b><br>Wymiar
liczbowy: 1<br><br><b>Wymiar</b><br>Wymagana wysokość na półce: 268<br>Wymagana szerokość na półce: 108<br>Wymagana

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

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/plyn-do-prania-hypocare-bialy-jelen-hipoalergiczny-1-l.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
głębokość na półce: 68<br><br><b>Waga</b><br>Waga brutto: 1086<br><br><b>Jednostka sprzedażowa</b><br>Wysokość:
268<br>Szerokość: 108<br>Głębokość: 68<br><br><b>Adres producenta</b><br>„POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o.
Sp.k.
ul. Powstańców Wlkp. 16,
63-500 Ostrzeszów
tel. (+48 62) 732 32 00
www.pollena.com.pl<br><br><b>Adres zwrotny</b><br>„POLLENA" Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Powstańców Wlkp. 16,
63-500 Ostrzeszów
tel. (+48 62) 732 32 00
www.pollena.com.pl<br><br><b>Telefon kontaktowy</b><br>(+48 62) 732 32 00<br><br><b>Adres
internetowy</b><br>www.pollena.com.pl<br><br><b>Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa</b><br>UWAGA
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania
się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Kontakt producenta w ww. zakresie: tel. kom. +48
795 567 622<br><br><b>Języki na opakowaniu</b><br>polski<br><br><b>Regulacje CLP</b><br>wykrzyknik:
Uwaga<br><br><b>Podzielony opis produktu</b><br>Nazwa funkcjonalna: Hipoalergiczny płyn do prania<br>Wariant:
Hypocare<br><br></div>
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