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Mydło w płynie Palmolive Naturals Mleko i Miód opakowanie
uzupełniające 500 ml
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Palmolive Naturals Milk & Honey Mydło w płynie do rąk zapas 500 ml

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin,
Cocamide MEA, Parfum, Sodium Salicylate, Glycol Distearate, Sodium Benzoate, Citric
Acid, Polyquaternium-7, Styrene/Acrylates Copolymer, Tetrasodium EDTA, Laureth-4,
Lactose, Whey Protein, Mel, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, CI
16255, CI 19140

Marka
Palmolive

Cechy
Kremowa formuła, Zawiera proteiny z mleka i ekstrakt z miodu, Delikatnie myje i
pielęgnuje skóre dłoni, Testowane dermatologicznie, 75% mniej plastiku na ml produktu
niż mydło w płynie z pompką Palmolive (300 ml)

Marka standaryzowana
Marka: Palmolive
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Opis produktu
Kremowe mydło do rąk w płynie zawierające proteiny z mleka i ekstrakt z miodu
delikatnie pielęgnuje skórę dłoni.

Dodatkowe informacje
Kremowe mydło do rąk w płynie zawierające mleczną formułę i ekstrakt z miodu
delikatnie myje i pielęgnuje skórę dłoni. Testowane dermatologicznie. Zapas pomaga
chronić środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie o 75% mniej plastiku na ml
produktu niż mydło w płynie z pompką Palmolive (300 ml). Pobudź ciało i umysł linią
Palmolive Naturals. Inspirowana dobroczynnymi właściwościami natury, została
opracowane, aby pomóc Ci zwolnić i skupić się na zmysłach w zabieganym,
dynamicznie zmieniającym się świecie. Delikatna formuła Palmolive Naturals chronią
naturalne pH Twojej skóry i dbają o jej nawilżenie. Została stworzona z trosce o
naturalnie dobre samopoczucie Twoje i Twoich bliskich. W Palmolive wierzymy, że
odrobina natury na co dzień pozwala nam poczuć się w pełni sobą.

Przygotowanie i stosowanie
Instrukcja mycia rąk Mycie rąk mydłem pomaga chronić przed bakteriami i wirusami z
powierzchni skóry, więc powinno być stałym elementem codziennej higieny. Ta
instrukcja mycia rąk pomoże Ci upewnić się, że robisz to prawidłowo: Nanieś mydło na
mokre ręce. Pocieraj wewnętrzne strony dłoni. Pocieraj dłoń o dłoń z przeplotem
palców. Pocieraj grzbiety palców drugą dłonią. Chwyć kciuki i pocieraj ruchem
obrotowym. Spłucz ręce wodą i dokładnie wysusz. Pamiętaj, aby regularnie myć ręce!

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)
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Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

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

Waga od dostawcy
Waga brutto: 533

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: IT06261A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Liquid Hand Wash
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