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Dezodorant z atomizerem Adidas Pure Game Odświeżający
dla mężczyzn 75 ml
 

Cena: 20,60 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent COTY

Opis produktu
 

Adidas Pure Game Odświeżający dezodorant z atomizerem dla mężczyzn 75 ml

Składniki
Alcohol Denat., Aqua/Water/Eau, Parfum/Fragrance, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Triethyl Citrate, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
Ethylhexylglycerin, Linalool, Limonene, Octocrylene, Citronellol, Coumarin, Citral, BHT,
Tocopherol, FD&C Yellow No. 5 (Cl 19140), FD&C Blue No. 1 (Cl 42090)

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. adidas Pure Game
dezodorant w naturalnym sprayu dla mężczyzn zainspirowany różnorodnością i siłą to
odważna i nieoczekiwana dawka świeżości. Surowy i męski zapach składa hołd
najpopularniejszemu sportowi na świecie, w którym jedenastoosobowa drużyna
wspólnie dokonuje czegoś niesamowitego. W zapachu na pierwszy plan wysuwa się
zaskakująca, żywa mieszanka grejpfruta i mandarynki wzbogacona orzeźwiającą
zieloną bazylią i świeżą, pikantną papryką. Sercem tej kompozycji jest promieniująca
elegancja i nowoczesna męskość podkreślane przez aromatyczną lawendę i drzewne
nuty drewna gwajakowego i cyprysu. Na samym końcu ujawnia się uzależniający,
naturalny aromat rzadkiej paczuli i tamboti w połączeniu ze zmysłowymi nutami tonki i
kadzidła. Dezodorant w naturalnym sprayu adidas Pure Game to kipiący pasją, ale
odświeżający dezodorant naturalny w sprayu powstały z myślą o fanach piłki nożnej i
graczach z całego świata, udowadniając, że dla zgranego zespołu nie ma rzeczy
niemożliwych. Drzewny, aromatyczny zapach: - Nuty głowy: zaskakująca, żywa
mieszanka grejpfruta i mandarynki wzbogacona orzeźwiającą zieloną bazylią i świeżą,
pikantną papryką. - Nuty serca: promieniująca elegancja i nowoczesna męskość
podkreślane przez aromatyczną lawendę i drzewne nuty drewna gwajakowego i
cyprysu. - Nuty bazy: uzależniający, naturalny aromat rzadkiej paczuli i tamboti w
połączeniu ze zmysłowymi nutami tonki i kadzidła. - Nuty Głowy: bazylia, pieprz,
grejpfrut, mandarynka - Nuty Serca: lawenda, drewno gwajakowe, cyprys - Nuty Bazy:
tonka, kadzidło, tamboti, paczula - Orientalno drzewny zapach dla mężczyzn - Żyj
aktywnie - na boisku i poza nim - Zapach idealny do pracy

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 Polska Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
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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: 156
Wymagana szerokość na półce: 57
Wymagana głębokość na półce: 25

Waga
Waga brutto: 238

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 156
Szerokość: 57
Głębokość: 25

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Hiszpanii.
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Adres zwrotny
Coty Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34A 02-672 Warszawa adidas.com/bodycare

Adres dystrybutora
Coty Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34A 02-672 Warszawa

Adres internetowy
adidas.com/bodycare

Języki na opakowaniu
polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Odświeżający dezodorant z atomizerem dla mężczyzn
Wariant: Pure Game
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