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Płyn nabłyszczający Finish cytrynowy 400 ml
 

Cena: 10,84 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Sk?adniki5-15 % niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne?rodki konserwuj?ce (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Potassiumsorbate)kompozycja zapachowa (Limonene, Hexyl cinnamal)

 

Opis produktu

Nazwa produktu NielsenIQ BrandbankFinish P?yn nab?yszczaj?cy cytrynowy 400 mlMarkaFinishCechy100 % lepsze efekty schni?cia**zapobiega powstawaniu zaciekówochrona przed zamgleniem*****2 x lepsza skuteczno?? schni?cia naczy? w porównaniu do u?ycia samego detergentuFinish***Lepsza ochrona przed zamgleniem w porównaniu do u?ycia samego detergentu FinishClassicMarka standaryzowanaMarka - Finish
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Marketing

KontaktRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuFinish P?yn nab?yszczaj?cy. Bez wzgl?du na rodzaj u?ytego detergentu twoja zmywarkamo?e pozostawia? mokre naczynia i zacieki na szkle. Aby naczynia i szk?o by?y suche ib?yszcz?ce, cz?sto trzeba je wyciera? lub ponownie my?. Finish p?yn nab?yszczaj?cyzapewnia 100 % lepsze efekty schni?cia** oraz zapobiega powstawaniu zacieków natwoich naczyniach i szkle. Jego formu?a, o wzmocnionych w?a?ciwo?ciach ochronnychszk?a, chroni je przed zamgleniem***, zapewniaj?c d?ugotrwa?y ol?niewaj?cy blask.**2 x lepsza skuteczno?? schni?cia naczy? w porównaniu do u?ycia samego detergentuFinish.***Lepsza ochrona przed zamgleniem w porównaniu do u?ycia samego detergentu FinishClassic.O marceMarka Finish zaj??a #1 miejsce w kategorii produktów do Automatycznego ZmywaniaNaczy? pod wzgl?dem sprzeda?y warto?ciowej na obszarze UE (z wy??czeniem Cypru,Finlandii, Luksemburga, Malty), w poprzednim roku kalendarzowym. Nielsen, sprzeda?detaliczna.Pozosta?e informacjeFinish jest zastrze?onym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.Dodatkowe informacjeWi?cej informacji o sk?adnikach: www.rbeuroinfo.comWi?cej informacji na stronie: www.finish.pl/produkty

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Wlej nab?yszczacz do specjalnego dozownika. Uzupe?nij dozownik conajmniej raz w miesi?cu lub gdy wska?nik w dozowniku, b?d? lampka kontrolna poinformuj?o pustym dozowniku.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania400ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 400Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - u?y?/u?ycia80Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?Do 80 zmywa? 

 

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

225

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 443Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 225Szeroko?? - 92G??boko?? - 48
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