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Proszek do prania Ariel AquaPuder do kolorów (36 prań)
 

Cena: 29,83 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

5 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

 

Sk?adniki5-15% Anionowe ?rodki Powierzchniowo Czynne<5% Niejonowe ?rodki Powierzchniowo CzynneFosfonianyPolikarboksylanyZeolityEnzymyKompozycje ZapachoweHexyl Cinnamal

 

Opis produktu

Opis alternatywnyExtra Long Product Title - Ariel AquaPuder Color Proszek do prania, 36 pra? – dok?adne,higieniczne czyszczenie oraz technologia Anti-ResidueOpis od dostawcy - Ariel AquaPuder Proszek do prania 36 pra?MarkaArielCechyDoskona?e usuwanie plam ju? w 1. praniuDok?adne, higieniczne czyszczenie oraz ochrona kolorówZachowuje ?ywe kolory ubra?Z unikaln? technologi? AquaPuder, która zapobiega powstawaniu osadów z proszku dzi?kijego szybkiemu rozpuszczaniuPomaga usun?? zaschni?te zabrudzeniaDoskona?e pranie ju? w temperaturze 30°CSprawia, ?e ubrania wygl?daj? ol?niewaj?co czysto i pachn? ?wie?o?ci?Marka standaryzowanaMarka - ArielPodmarkaPodmarka - Color
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Marketing

Opis produktuProszek do prania Ariel Color z technologi? AquaPuder nadaje ubraniom wyj?tkow?czysto?? Ariel, zachowuj?c ich ?ywe kolory. Innowacyjna formu?a AquaPuder zapewniaszybkie rozpuszczanie si? proszku w kontakcie z wod?, jego b?yskawiczn? aktywacj?i wnikanie w g??b w?ókien, dzi?ki czemu ubrania s? ol?niewaj?co i higienicznie czyste.Unikalna technologia zapobiegaj?ca powstawaniu osadów pomaga przeciwdzia?a?gromadzeniu si? resztek proszku na tkaninach. Usuwa uporczywe plamy oraz dok?adnieczy?ci, wnikaj?c we w?ókna tkanin, aby wydoby? ich blask. Usuwa równie? zabrudzenia,których ?ród?o stanowi? przykre zapachy, takie jak pot i zapachy wydzielane przez cia?o,aby Twoje ubrania wygl?da?y ol?niewaj?co czysto i pachnia?y ?wie?o?ci?. Proszek ArielAquaPuder pierze ju? w temperaturze 30°C, przez co pomaga zapobiega? blakni?ciukolorów oraz powstawaniu osadów.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania2.7Kilograms ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 2.7
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Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

360

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - CzechyZapakowano w - CzechyRodzaj opakowaniaTyp - KartonWagaWaga brutto - 2723PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Czechy 

 

Customer Supplied Pack Data

Opakowanie logistyczne - od dostawcyWysoko?? - 184Szeroko?? - 380G??boko?? - 300Waga - 13683Liczba jednostek - 5

 

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

 

Rozszerzone dane
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Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaDzia?a dra?ni?co na oczy. Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DOOCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. W przypadku z?ego samopoczuciaskontaktowa? si? z O?RODKIEM ZATRU?/lekarzem.IdentyfikacjaFPC Code - 81751269P&G Category - LaundryP&G Subsector - Fabric Care
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