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Żel pod prysznic Adidas Get Ready 400 ml
 

Cena: 10,98 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent COTY

Opis produktu
 

 

Sk?adnikiAqua/Water/EauSodium Laureth SulfateCocamidopropyl BetaineSodium ChlorideParfum/FragrancePhenoxyethanolSodium BenzoateCoco-GlucosideCetyl HydroxyethylcelluloseCitric AcidPanthenolMentholPolyquaternium-7Disodium EDTALimoneneHydrolyzed Wheat ProteinButylphenyl MethylpropionalSodium HydroxideCitrus Paradisi (Grapefruit) Peel OilBHTHydrated SilicaSodium PhosphateFD&C Yellow No. 5 (CI 19140)FD&C Blue No. 1 (CI 42090)FD&C Red No. 4 (CI 14700)

 

Opis produktu

MarkaAdidasMarka standaryzowanaMarka - Adidas
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Marketing

KontaktCoty Eastern Europe Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Domaniewska 34a02-672 WarszawaLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuJe?li sport jest Twoj? pasj?, mi?o?ci? lub ca?ym ?yciem, produkty z serii adidas Bodycareotworz? przed Tob? nowe mo?liwo?ci! B?d? gotowy.?el pod prysznic adidas Get Ready zainspirowany barwnym, brazylijskim stylem ?ycia istadionem Maracanã w Rio to wyj?tkowe, rozbudzaj?ce emocje po??czenie szcz??cia,ta?ca i wolno?ci przywo?uj?ce ducha ?wi?towania i mi?o?ci do sportu. Ten ?el do myciaadidas z technologi? 3 w 1 zapewnia kompletn? i wszechstronn? piel?gnacj? trzechg?ównych obszarów cia?a. Oczyszcza twarz, zapewniaj?c niezb?dne nawil?enie i uczucie?wie?o?ci zdrowej, matowej skóry. Myje i od?ywia w?osy, usuwa nadmiar ?oju i od?wie?askór? g?owy. Dodatkowo dzi?ki formule zapobiegaj?cej przesuszaniu skóry nawil?a ioczyszcza cia?o, pozostawiaj?c uczucie ?wie?o?ci i komfortu. ?el pod prysznic dlam??czyzn ma tak?e energetyzuj?cy cytrusowy zapach inspirowany brazylijskim stylem?ycia i zami?owaniem do sportu. adidas Get ready ??czy w sobie wysoce wydajn? formu??oczyszczaj?c? z wyj?tkowymi w?a?ciwo?ciami zapachowymi, dostarczaj?c zastrzyk energiiumo?liwiaj?cy celebrowanie mi?o?ci do sportu tak, jak to robi? Brazylijczycy. Brazylia toznacznie wi?cej ni? miejsce - to wyj?tkowe uczucie.?el pod prysznic adidas Get Ready o pojemno?ci 400 ml zawiera ekstrakt cytrusowy idrzewny zapach, które dodadz? Ci energii.- Wysoce wydajna formu?a 3 w 1: nawil?a skór?, oczyszcza twarz, od?ywia w?osy- Aromatyczne nuty drzewne i cytrusowe- Energetyzuj?cy zapach ?elu pod prysznic dla m??czyzn- Dermatologicznie przebadana formu?a dbaj?ca o równowag? pH nadaje si? docodziennego u?ytku- Idealny na co dzie?O marceSportowa marka produktów do piel?gnacji cia?a dla kobiet i m??czyzn, zapewniaj?canajlepsz? i najbardziej kompleksow? ochron? przez ca?? dob?, ka?dego dnia i w ka?dejsytuacji.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Trwa?o?? po otwarciuTrwa?o?? po otwarciu - miesi?c/miesi?ce/miesi?cy30 
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Opakowanie

Rozmiar opakowania400ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 400
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

220

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówKrajKraj pochodzenia - HiszpaniaRodzaj opakowaniaTyp - Opakowanie plastikoweWagaWaga brutto - 452Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 220Szeroko?? - 77G??boko?? - 46PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Hiszpanii 

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyCoty Eastern Europe Sp. z o.o.ul. Domaniewska 34a02-672 WarszawaAdres dystrybutoraCoty Eastern Europe Sp. z o.o.ul. Domaniewska 34a02-672 Warszawa

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - angielskiJ?zyki na opakowaniubu?garskiczeskiholenderskiangielskifrancuskiniemieckiw?gierskiw?oskipolskiportugalskirumu?skis?owackihiszpa?skiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?el pod prysznic dla m??czyznWariant - Get Ready!
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