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Proszek do prania E górska świeżość 260 g
 

Cena: 3,52 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent HENKEL

Opis produktu
 

Proszek do prania E górska świeżość 260 g 

 

Sk?adniki5-15% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosfoniany, zeolityenzymyrozja?niacz optycznykompozycja zapachowa

 

Opis produktu

Marka producentaMarka - HenkelMarkaECechyintensywna ?wie?o??E Active - Enzym 6, dla dog??bnej czysto?ci i ?wie?o?ci upranych ubra?Marka standaryzowanaMarka - E
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Marketing

Nazwa firmyHenkel Polska Sp. z o.o..Adres firmyul. Domaniewska 4102-672 WarszawaLogotypy stron trzecichA.I.S.E.Cleanright.euGreen DotOpis produktuE proszek do prania bia?ych tkanin z innowacyjn? formu?? zawieraj?c? 6 enzymówefektywnie czy?ci Twoje ubrania. Czy?ci uporczywe plamy i pozostawia Twoje ubrania?wie?e przez d?ugi czas.O marceDla efektu niezwyk?ej ?wie?o?ci i mi?kko?ci, dodaj do ka?dego prania skoncentrowanyp?yn do zmi?kczania tkanin E.Wypróbuj tak?e nowoczesny sposób prania w E Gel lub E Duo Caps.Dodatkowe informacjewww.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieNieprzydatny do prania we?ny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.PrzechowywanieNajlepiej zu?y? przed up?ywem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania260g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 260Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - KartonLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - u?y?/u?ycia4  
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Customer Supplied Pack Data

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

167

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 294Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 167Szeroko?? - 144G??boko?? - 35

 

Obs?uga klienta

Adres producentaHenkel Polska Operations Sp. z o.o..ul. Domaniewska 4102-672 WarszawaAdres zwrotnyHenkel Polska Sp. z o.o..ul. Domaniewska 4102-672 Warszawatel. 22 56 56 000e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 412 01 00Informacje dot. post?powania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99Adres dystrybutoraHenkel Polska Sp. z o.o..ul. Domaniewska 4102-672 WarszawaTelefon kontaktowy225656000324120100124119999Email kontaktowyhenkel.polska@henkel.comAdres internetowywww.henkel.pl
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Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaNie po?yka?. W razie po?kni?cia skontaktowa? si? z lekarzem.Przechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Osoby o wra?liwej lub uszkodzonej skórze powinny unika? d?u?szego kontaktu zproduktemRegulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaProszek do prania tkanin bia?ych we wszystkich typach pralek oraz r?cznie. Uwaga.Dzia?a dra?ni?co na oczy. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?ypokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi. Stosowa? ochron? oczu. WPRZYPADKU DOSTANIA SI? 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?. W przypadkuutrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady lekarza.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskirosyjskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Proszek do praniaWariant - górska ?wie?o??
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