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Płyn do zmiękczania tkanin Lenor Professional Sensitive 4.75
L (190 prań)
 

Cena: 48,11 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Płyn do zmiękczania tkanin Lenor Professional Sensitive 4.75 L (190 prań)

 

 

Sk?adniki5-15% Kationowe ?rodki Powierzchniowo CzynneKompozycje Zapachowe

 

Opis produktu

Opis alternatywnyExtra Long Product Title - Lenor Professional Sensitive P?yn do zmi?kczania tkanin 4.75l,190 pra?, idealna ?wie?o??Opis od dostawcy - Lenor Professional P?yn do p?ukania tkanin 4.75l, 190 pra?MarkaLenor PGP
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CechyP?yn do p?ukania tkanin testowany dermatologicznieFormu?a zatwierdzona przez organizacj? Skin Health AllianceMi?kko?? i delikatny zapach, które na d?ugo pozostan? w pami?ci Twoich go?ciNadaje praniu dodatkow? puszysto??, zapewnia tkaninom mi?kko?? i sprawia, ?e s?przyjemne w dotykuPomaga ograniczy? elektryzowanie si? tkanin oraz u?atwia prasowanie ubra?Ergonomiczna butelka z ko?cówk? zapobiegaj?c? kapaniu u?atwia dozowanieZalecany do u?ytku profesjonalnegoMarka standaryzowanaMarka - Lenor

 

Marketing

Opis produktuP?yn do p?ukania tkanin Lenor Professional zmi?kcza tkaniny, a jednocze?nie jestdelikatny dla wra?liwej skóry. Zapewnia t? sam? piel?gnacj?, ochron? i delikatny zapachLenor, które ju? znasz. Formu?a jest testowana dermatologicznie i zatwierdzona przezorganizacj? Skin Health Alliance, aby profesjonali?ci mogli spa? spokojnie.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania4.75Litres ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 4.75
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

368

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - FrancjaZapakowano w - FrancjaRodzaj opakowaniaTyp - ButelkaWagaWaga brutto - 4908PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Francja 

 

Customer Supplied Pack Data

Opakowanie logistyczne - od dostawcyWysoko?? - 389Szeroko?? - 386G??boko?? - 198Waga - 15180Liczba 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

 

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

https://szybkihurt.pl
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Package_Measurement_Rules.pdf
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaP?yn zmi?kczaj?cy mo?e wp?yn?? na palno?? tkaniny. U?ywanie wi?kszej dawki ni?zalecana mo?e zwi?kszy? ten efekt. Nie u?ywa? produktu: - Na dzieci?cej odzie?y dospania oraz na odzie?y oznaczonej jako odporna na dzia?anie p?omieni, gdy? mo?e onzmniejsza? jej odporno??. - Na odzie?y z puszystych tkanin takich jak polar, welur, szenila ifrotte.IdentyfikacjaFPC Code - 81742313P&G Category - Prof Fabric CareP&G Subsector - Fabric Care

 

 

 

 

 

 
 

Galeria
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