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Dezodorant Adidas Ice Dive atomizer 75 ml
 

Cena: 20,60 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent COTY

Opis produktu
 

Adidas Ice Dive Odświeżający dezodorant z atomizerem dla mężczyzn 75 ml

Składniki
Aqua/Water/Eau, Alcohol Denat., Parfum/Fragrance, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Triethyl Citrate, Limonene, Ethylhexylglycerin,
Benzophenone-3, Linalool, Hydroxycitronellal, Citronellol, Citral, Hexyl Cinnamal,
Coumarin, Geraniol, BHT, Tocopherol, Ext. D&C Violet No. 2 (CI 60730), FD&C Blue No. 1
(CI 42090), FD&C Yellow No. 5 (CI 19140)

Marka
Adidas

Marka standaryzowana
Marka: Adidas

Adres kontaktowy
ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa

Opis produktu
Jeśli sport jest Twoją pasją, miłością lub całym życiem, produkty z serii adidas
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Bodycare otworzą przed Tobą nowe możliwości! Bądź gotowy. Stworzony, aby
przekazać Ci poczucie wolności, nasycony męskością i ozoniczną świeżością
dezodorant w naturalnym sprayu adidas Ice Dive przywołuje emocje towarzyszące
sportom ekstremalnym, takim jak surfing lub jazda na rolkach czy snowboardzie.
Główne nuty tego pełnego energii, dynamicznego zapachu to odświeżający zapach liści
mięty skomponowana w jedną całość z eleganckim akcentem lawendy i ożywczą
bergamotką. Wzbogacają go pełne aromatu geranium oraz drzewo sandałowe i
paczula, a wszystko to na bazie ciepłej nuty piżma kontrastowo zestawionej z wyrazistą
ambrą i akcentami leśnymi. Razem tworzą orzeźwiający, pełen energii i mocy zapach,
przywodzący na myśl moc i potęgę oceanu lub pokryte śniegiem górskie stoki. Ten
chłodzący, odświeżający dezodorant w naturalnym sprayu adidas powstał z myślą o
śmiałych, żądnych przygód mężczyznach, którzy idą przez życie z pełną prędkością.
Jego niesamowity zapach doda dreszcz emocji dniom każdego mężczyzny pragnącego
odkrywać nowe terytoria i dzielić się intensywnością przeżyć. Dezodorant w naturalnym
sprayu adidas dla mężczyzn z linii Ice Dive to aromatyczna kompozycja z nutami
drzewnymi. Jako pierwsza pojawia się nuta głowy z zielonym, odświeżającym
aromatem liści mięty skomponowanym z akcentami świeżej, eleganckiej lawendy i
ożywczej bergamotki. Następnie wyłania się nuta serca, czyli aromatyczny, świeży
zapach geranium połączony z aksamitną, drzewną nutą sandałowca i paczuli. W nucie
bazy kryje się ciepły aromat piżma zestawiony kontrastowo z domieszką wyrazistego
zapachu ambry i akcentami leśnymi. Połączenie ciepłych i otulających aromatów
stwarza poczucie komfortu. Poczuj prawdziwą wolność. adidas Ice Dive, 75 ml. - Nuta
Głowy: liść mięty - Nuta Serca: geranium - Nuta Bazy: piżmo - Aromatyczno - drzewny
zapach - Zapach inspirowany siłą i świeżością oceanu oraz przyjemnością odkrywania
nowych terytoriów - Dla nowoczesnych mężczyzn lubiących dreszcz emocji
towarzyszący nowym przygodom - do noszenia gdy chcesz się czuć świeżo i pewnie -
zapach idealny na co dzień

O marce
Sportowa marka produktów do pielęgnacji ciała dla kobiet i mężczyzn, zapewniająca
najlepszą i najbardziej kompleksową ochronę przez całą dobę, każdego dnia i w każdej
sytuacji.

Kontakt
Coty Eastern Europe Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Green Dot
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Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 36

Rozmiar opakowania
75

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Hiszpania

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 75

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 155
Wymagana szerokość na półce: 56
Wymagana głębokość na półce: 26

Waga
Waga brutto: 237

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 155
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Szerokość: 56
Głębokość: 26

Adres zwrotny
Coty Eastern Europe Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa

Adres dystrybutora
Coty Eastern Europe Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa

Języki na opakowaniu
polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Odświeżający dezodorant z atomizerem dla mężczyzn
Wariant: Ice Dive
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