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Wkład do elektrycznego odświeżacza Air Wick Essential Oils
pierwszy dzień wiosny 19 ml
 

Cena: 12,08 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

MarkaAir WickMarka standaryzowanaMarka - Air WickPodmarkaPodmarka - Essential Oils

 

Marketing

KontaktRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuWk?ad do elektrycznego od?wie?acza powietrza Air Wick o zapachu ksi??ycowa liliaotulona satyn?A? do 120 dni zapachu**przy najni?szym poziomie zu?ycia przez 12 godzin dzienniePozosta?e informacjeAir Wick jest zastrze?onym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.Dodatkowe informacjeDodatkowa informacja o sk?adnikach: www.rbeuroinfo.com
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: U?ywaj wy??cznie z wk?adami Air Wick lub Botanica. 1. Zdejmij plastikow?nakr?tk? z wk?adu. 2. Umie?? wk?ad w dolnej cz??ci wtyczki, a? us?yszysz klikni?cie.Upewnij si?, ?e wk?adca?y czas znajduje si? w pozycji pionowej. 3. Umie?? wtyczk? w gniazdku. 4. Abyzwi?kszy? lub zmniejszy? intensywno?? zapachu, przekr?? tarcz? na górze wtyczki.Najwi?kszy znak = najwi?kszaintensywno??. 5. Aby wymieni? wk?ad, wyjmij urz?dzenie z gniazdka i wyci?gnij buteleczk?z wtyczki.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania19ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 19Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 21 - Tektura p?askaJednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Opakowanie typu blister 

 

Customer Supplied Pack Data

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

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

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

150

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 80Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 150Szeroko?? - 75G??boko?? - 42

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,ul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiInfolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)Adres dystrybutoraRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,ul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiInfolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)Telefon kontaktowyInfolinia: 22 541 91 15

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaAir Wick elektryczny od?wie?acz powietrza o zapachu Pierwszy dzie? wiosny. Uwaga.Zawiera: Linalool, Tetrahydrolinalool. Dzia?a dra?ni?co na oczy. Dzia?a dra?ni?co naskór?. Mo?e powodowa? reakcj? alergiczn? skóry. Dzia?a szkodliwie na organizmy wodne,powoduj?c d?ugotrwa?e skutki. Chroni? przed dzie?mi. W razie konieczno?ci zasi?gni?ciaporady lekarza, nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DOOCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? imo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. W przypadku utrzymywania si? dzia?aniadra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si? pod opiek? lekarza. W PRZYPADKUKONTAKTU ZE SKÓR?: Umy? du?? ilo?ci? wody z myd?em. W przypadku wyst?pieniapodra?nienia skóry lub wysypki: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si? pod opiek? lekarza. Zawiera:2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, Geraniol, (2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile,Nerol, Eucalyptol, Isocyclocitral, Limonene, Beta-pinenes, Rose ketone-4,Betacaryophyllene, Citronellol i Dimethyltetrahydro benzaldehyde. Mo?e powodowa?wyst?pienie reakcji alergicznej. Zawarto??/pojemnik usuwa? zgodnie zlokalnymi/regionalnymi/ krajowymi/mi?dzynarodowymi przepisami. Osoby cierpi?ce nanadwra?liwo?? zapachow? powinny zachowa? ostro?no?? przy stosowaniu tego produktu.Od?wie?acze powietrza nie mog? zwolni? z przestrzegania zasad post?powania w zakresiehigieny.ZAPOZNAJ SI? ZE ?RODKAMI OSTRO?NO?CI. ZACHOWAJ OPAKOWANIEZEWN?TRZNE. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZK? Z KONTAKTU PRZED W?O?ENIEM LUBWYJ?CIEM WK?ADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JESTNARA?ONA NA UDERZENIA. Je?li urz?dzenie ulegnie uszkodzeniu, przed jegousuni?ciem nale?y wy??czy? zasilanie w gnie?dzie. Nie stosuj przed?u?aczy ani listewzasilaj?cych. Stosuj wewn?trz pomieszcze?. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nieobs?uguj mokrymi r?koma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien by?u?ywany bez przerwy, wy??czaj go na noc. Podczas u?ywania produktu upewnij si?, ?e wodleg?o?ci 50 cm nad i wokó? urz?dzenia nie znajduj? si? ?adne przedmioty. Nie blokujprzep?ywu powietrza wtyczki. Nie u?ywaj w ma?ych pomieszczeniach przeznaczonych dlazwierz?t bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym s?o?cu lub w okolicy?róde? ciep?a. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowychpowierzchniach. Aby wyczy?ci? urz?dzenie, wyjmij wtyczk? z kontaktu i u?yj suchej?ciereczki. Opakowania po produkcie mog? by? poddane recyklingowi jedynie po ichca?kowitym opró?nieniu. U?YWAJ WK?ADÓW DO OD?WIE?ACZY AIR WICKWY??CZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. U?YWANIE WK?ADÓW INNYCHPRODUCENTÓW MO?E DOPROWADZI? DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWA?PO?AR. DO U?YTKU WY??CZNIE PRZEZ DOROS?YCH. Nieprzeznaczone do u?ytkuprzez dzieci ani osoby o obni?onej sprawno?ci ruchowej, sensorycznej lub umys?owej.J?zyki na opakowaniu?otewskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Wk?ad do elektrycznego od?wie?aczaWariant - pierwszy dzie? wiosny
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