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Żelowy pasek do toalet Duck Fresh Stick Pine 27 g (3 sztuki)
 

Cena: 5,95 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Żelowy pasek do toalet Duck Fresh Stick Pine 27 g (3 sztuki)

 

 

Składniki<5% węglowodory alifatyczne5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowaButylphenyl methylpropionalCoumarinEugenolLimonene3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3 buten-2-one

 

Opis produktu

MarkaDuckMarka producentaMarka - SC JohnsonCechyzapobiega osadzaniu się kamienia*łatwa aplikacjadziała aż do 4 tygodnihigieniczna aplikacja*Dzięki formule Fresh Stick przy każdym spłukaniu na powierzchni całej muszli toaletowej uaktywniana jest tarcza ochronna, która zapobiegaosadzaniu się kamieniaMarka standaryzowanaMarka - DuckPodmarkaPodmarka - Fresh StickNazwa produktu uregulowana prawnieŻelowe paski do toalet o zapachu leśnym.

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

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/zelowy-pasek-do-toalet-duck-fresh-stick-pine-27-g-3-sztuki.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Marketing

Nazwa firmySC Johnson Sp. z o.o.Adres firmyul. Taśmowa 702-677 WarszawaLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktu5in11. Zapobiega osadzaniu się kamienia*2. Czyszcząca aktywna piana3. Długotrwały połysk4. Zapewnia świeżość5. Działa aż do 4 tygodni

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywać w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania3 x 9g ℮Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 9

Wymiar
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Wymagana wysokość na półce (mm)

108

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - Produkt UERodzaj opakowaniaTyp - KartonWagaWaga brutto - 42Jednostka sprzedażowaWysokość - 108Szerokość - 68Głębokość - 31PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - UELiczba użyćLiczba czynności użycia - sztuk/sztuki3 Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć3 paski 

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 3

 

Obs?uga klienta

Adres producentaSC Johnson Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 WarszawaAdres zwrotnySC Johnson Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawatel. +48 22 445 88 00Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)www.scjproducts.infowww.scjohnson.comTelefon kontaktowy+48224458800801111211Adres internetowywww.scjproducts.infowww.scjohnson.com

 

Rozszerzone dane

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwaDuck Fresh Stick - żelowe paski do toalet o zapachu leśnym. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduje długotrwałe skutki. Chronićprzed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wprzypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożniepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Po użyciu produktu umyć ręce.Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.Zwracaj uwagę na małe dzieci, kiedy są w pobliżu toalety. Używaj wyłącznie do muszli toaletowej. Przechowywać poza zasięgiem zwierząt.Zawiera 2-methyloundekanal, dodekanal, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2-(4-tert-butyolbenzylo) propionaldehyd.Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Po aplikacji żelowy pasek może być atrakcyjny dla małych dzieci. Używaj produktu w miejscu najmniej widocznym dla dzieci. Sposób użyciawewnątrz opakowania.Język produktuJęzyk danych - polskiGłówny język opisu - polskiJęzyki na opakowaniuwęgierskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Żelowe paski do toaletWariant - Pine
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