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Bransoletka na komary Expel x 3 sztuki
 

Cena: 35,45 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bransoletka na komary Expel x 3 sztuki

 

MarkaExpelCechy?wieci w ciemno?ci, wodoodpornabez DEETzawiera odstraszaj?ce olejki ro?linneMarka standaryzowanaMarka - Expel

 

Marketing

Nazwa firmyBROS Sp. z o.o. sp.k.Adres firmyul. Karpia 24,61-619 Pozna?Opis produktuBransoletka odstrasza komary w promieniu do 0,5 m od miejsca zastosowania,zapewniaj?c skuteczn? ochron? przed uk?szeniami a? do 4 h. Zawiera sk?adniki aktywnepochodzenia ro?linnego, mo?e by? stosowana przez dzieci. Wykonana ze specjalnego,fosforyzuj?cego silikonu, który ?wieci w ciemno?ci.
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Za?o?y? lu?no na nadgarstek lub kostk?, b?d? przymocowa? do ubrania wpobli?u ods?oni?tych cz??ci cia?a. Mo?na równie? przyczepi? do paska, plecaka lubwózka. Nieu?ywan? bransoletk? przechowywa? w oryginalnym opakowaniu, aby na d?u?ejzachowa? jej skuteczno??.W celu uzyskania silnego efektu fluorescencyjnego, bransoletk? nale?y na?wietli? zapomoc? lampki lub latarki.

 

Opakowanie

Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 21 - Tektura p?aska
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

173

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Rodzaj opakowaniaTyp - Pude?koWagaWaga brutto - 20Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 173Szeroko?? - 89G??boko?? - 25 
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Obs?uga klienta

Adres zwrotnyPodmiot odpowiedzialny:BROS Sp. z o.o. sp.k.ul. Karpia 24,61-619 Pozna?tel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@expel.plwww.expel.plTelefon kontaktowy(61) 826 25 12Email kontaktowybiuro@expel.plAdres internetowywww.expel.pl

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaPierwsza pomoc: Oczy przemy? wod?, skór? wod? z myd?em. W razie potrzeby lubpo?kni?cia skontaktowa? si? z lekarzem. Skutki uboczne nie s? znane. Przechowywa? zdala od ?ywno?ci. Pozosta?o?ci preparatu i puste opakowanie traktowa? jak odpadykomunalne.Substancja czynna: olejek lawendowy 0,2 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego,uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cos- i trans-p-metano-3,8 diolu) (citridiol)0,01 g/100 g (0,46 mg/bransoletk?).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6019/14.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Bransoletka na komary
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