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Dezodorant Old Spice Original w sztyfcie 50 ml
 

Cena: 17,84 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Old Spice Original Dezodorant w sztyfcie 50 ml

Marka
Old Spice

Cechy
potężny zapach tylko dla prawdziwych mężczyzn

Marka standaryzowana
Marka: Old Spice

Adres firmy
Weybridge Surrey KT13 0XP UK

Opis produktu
Gdyby Twój dziadek go nie używał, pewnie nie byłoby Cię na świecie. Old Spice Original
to od lat niezapomniany zapach doświadczonego mężczyzny. Gdy użyjesz żelu pod
prysznic Old Spice, Twoje ciało będzie świetnie pachnieć, nawet wtedy, gdy nie będzie
chciało. Old Spice oferuje szeroką gamę kosmetyków dla mężczyzn, którzy prowadzą
dynamiczny i niekonwencjonalny tryb życia. Wyrazisty, męski zapach, który odświeża i
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dodaje energii. Zapach doświadczenia. Jest jak niewidzialne pole siłowe na skórze
mężczyzny. Gdyby miał zostać powielony wokół naszej planety na naprawdę dużą
skalę, mógłby zabezpieczyć ją przed nadciągającymi asteroidami, odpierając je bez
śladu, a przy tym nadając im naprawdę niesamowity zapach. Niezapomniany, klasyczny
zapach Old Spice Original - dla mężczyzn, którzy są wierni klasycznym, korzennym
zapachom. To od lat znak rozpoznawczy doświadczonego mężczyzny. Neutralizuje
nieprzyjemne zapachy dzięki technologii kontrolowanego uwalniania. Ochrona przed
wilgocią, na którą możesz liczyć. Łatwy w użyciu aplikator. Wystarczy przekręcić aż do
pojawienia się niewielkiej ilości produktu. Redukuje wilgoć pod pachami. Nie zostawia
białych śladów

Company Name
Procter & Gamble UK

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Przekręcić aż do pojawienia się niewielkiej ilości produktu. Stosować
pod pachami. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. W razie podrażnień
przerwać stosowanie.

Przechowywanie
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Durability after Opening
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 12

Rozmiar opakowania
60

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
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Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj produkcji: UE

Rodzaj opakowania
Typ: Sztyft chowany w plastikowym opakowaniu

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 60

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 120
Wymagana szerokość na półce: 69
Wymagana głębokość na półce: 32

Waga
Waga brutto: 113

Adres producenta
Procter & Gamble UK Weybridge Surrey KT13 0XP UK

Adres zwrotny
Procter & Gamble UK Weybridge Surrey KT13 0XP UK

Języki na opakowaniu
czeski, angielski, węgierski, polski, słowacki, inne

Język produktu
Główny język opisu: angielski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Dezodorant w sztyfcie
Wariant: Original
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