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Mydło w płynie Palmolive Aquarium & Florals opakowanie
uzupełniające 500 ml
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Palmolive Aquarium Delikatne mydło w płynie do rąk dla dzieci, zapas 500 ml

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide
MEA, Sodium Salicylate, Sodium Benzoate, Parfum, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, CI
17200, CI 42090

Marka
Palmolive

Cechy
Łagodna formuła z neutralnym pH odpowiednia dla każdego typu skóry, Unikalne
grafikim, nawiązujące do podwodnego świata dla Twojego dziecka, 4 warianty graficzne
do wyboru, Zapas do mydła z wygodnym dozownikiem.

Marka standaryzowana
Marka: Palmolive

Opis produktu
Mydło zostało stworzone specjalnie z myślą o najmłodszych. Unikalne grafiki,
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nawiązujące do podwodnego świata. Łagodna formuła naturalne pH=5,2.

Dodatkowe informacje
Mydło w płynie Palmolive Aquarium zostało stworzone specjalnie z myślą o
najmłodszych. Unikalne grafiki, nawiązujące do podwodnego świata, wprowadzą do
Twojej łazienki klimat głębin oceanu, aby przez wspaniałą zabawę wyrabiać u dziecka
dobre nawyki higieniczne. Łagodna formuła z neutralnym jest odpowiednia dla każdego
rodzaju skóry. 4 warianty z różnymi trójwymiarowymi zwierzątkami zmienią codzienną
rutynę w niesamowitą rozrywkę dla całej rodziny. Zapas pomaga chronić środowisko
naturalne, poprzez wykorzystanie o 75% mniej plastiku na ml produktu niż mydło w
płynie z pompką Palmolive (300 ml).

Przygotowanie i stosowanie
-

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

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

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
ml doypack

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Woreczek

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 210
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Szerokość na półce: 60
Głębokość na półce: 130

Waga od dostawcy
Waga brutto: 534

Adres producenta
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Adres zwrotny
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Telefon kontaktowy
(48) (22) 32 82 223

Adres internetowy
https://www.colgate.pl/

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
-

Identyfikacja
SKU: IT04554A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Liquid Hand Wash

SEO Tags
Search Tag: mycie dłoni; mycie rąk; zarazki na dłoniach; pieniący się płyn do mycia rąk;
płyn do mycia rąk; najlepsze mycie rąk; mycie rąk w warsztacie; mycie rąk dla dzieci;
antybakteryjne mycie rąk; mydło w płynie; mydło w płynie do rąk; zapas do mydła w
płynie; refill; dolewka do mydła
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