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Żel do golenia nawilżający Nivea Men Sensitive Cool 200 ml
 

Cena: 10,98 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Nivea

Opis produktu
 

 

NIVEA MEN Cool Sensitive żel do golenia 200 ml

Marka
NIVEA

Cechy
zmiękczony zarost i zapewnia bezpieczny ruch ostrza po skórze, zapewnia dokładne i
wygodne golenie chroniąc przed drobnymi zacięciami i podrażnieniami, składniki
pielęgnacyjne chronią skórę i tworzą na niej ochronną tarczę, dokładne i gładkie golenie,
zawiera aloes
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Marka standaryzowana
Marka: Nivea

Podmarka
Podmarka: MEN

Adres kontaktowy
ul. Gnieźnieńska 32 61-021 Poznań, Polska

Opis produktu
NIVEA MEN Protect & Care Nawilżający żel do golenia zapewnia dokładne i wygodne
golenie, bez wysuszania skóry. Niezwykle kremowa formuła zawierająca składniki
nawilżające i kompleks witaminowy pomaga przeciwdziałać przesuszaniu się skóry i
eliminuje uczucie napiętej skóry twarzy. Nie tylko pielęgnuje i poprawia kondycję skóry,
ale również chroni ją przed mikrozacięciami i podrażnieniami. Jest to możliwe dzięki
zaawansowanej technologii golenia Ultra Glide. Zmiękcza ona zarost i sprawia, że ruch
ostrza po skórze jest bezpieczniejszy. Produkt przebadany dermatologicznie. Dla
najlepszego efektu wypróbuj też pozostałe kosmetyki: wodę i balsam po goleniu oraz
żel do mycia ciała i dezodoranty. Tolerancja dla skóry przebadana dermatologicznie
NIVEA MEN - Zacznij działać!

Pozostałe informacje
Product ID: 81760

Kontakt
Beiersdorf Hamburg, Germany NIVEA Polska Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia Wstrząśnij przed użyciem/ dozuj trzymając pionowo. Rozmasuj produkt
na wilgotnej skórze twarzy.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Rozmiar opakowania
200

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Aerozol

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 200

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 206
Wymagana szerokość na półce: 53
Wymagana głębokość na półce: 53

Waga
Waga brutto: 265

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 206
Szerokość: 53
Głębokość: 53

Adres producenta
Beiersdorf Hamburg, Germany NIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021
Poznań, Polska www.nivea.pl https://www.facebook.com/niveapolska
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www.youtube.com/user/NIVEAPolska infolinia konsumencka: 801 888 888

Adres zwrotny
Beiersdorf Hamburg, Germany NIVEA Polska Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021
Poznań, Polska www.nivea.pl https://www.facebook.com/niveapolska
www.youtube.com/user/NIVEAPolska infolinia konsumencka: 801 888 888

Telefon kontaktowy
infolinia konsumencka: 801 888 888

Adres internetowy
www.nivea.pl

Media społecznościowe
https://www.facebook.com/niveapolska, www.youtube.com/user/NIVEAPolska

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić
przed dziećmi. 4% masowych zawartości jest łatwopalne.

Języki na opakowaniu
estoński, łotewski, litewski, polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Nawilżający żel do golenia
Wariant: Protect & Care
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