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Odświeżacz powietrza Ambi Pur Freshelle Ocean and Wind
300ml
 

Cena: 21,25 PLN

Opis słownikowy

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Ambi Pur Ocean Mist odświeżacz powietrza w sprayu 300ml

Składniki
Benzisothiazolinone, Perfumes, Benzyl Salicylate, Geraniol, Hexyl Cinnamal,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool

Marka
Ambi Pur

Cechy
Odświeżacz powietrza Ambi Pur z technologią Odourclear oczyszcza powietrze z
nieprzyjemnych zapachów i pozostawia delikatną, świeżą woń, Zapach Ocean Mist
inspirowany jest oceaniczną bryzą, która orzeźwia podczas spaceru po plaży w
słoneczny poranek, Zamiast maskować oczyszcza powietrze z uporczywych,
nieprzyjemnych zapachów, pozostawiając delikatną, świeżą woń, Niezwykłe, delikatne i
świeże zapachy, Niepalny, w 100% naturalny gaz nośny, Szeroka gama wysokiej jakości
zapachów

Marka standaryzowana
Marka: Ambi pur
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Opis alternatywny
Opis od dostawcy: Ambi Pur Ocean Mist odświeżacz powietrza w sprayu

Opis produktu
Domowy odświeżacz powietrza Ambi Pur ze specjalną technologią Odourclear
oczyszcza powietrze z uporczywych, nieprzyjemnych zapachów, pozostawiając świeżą,
delikatną woń. Zapach Ocean Mist inspirowany jest oceaniczną bryzą, która orzeźwia
podczas spaceru po plaży w słoneczny poranek. Zakochaj się w tym pełnym wdzięku
zapachu i stwórz w swoim domu błogą atmosferę spokoju. W przeciwieństwie do
innych domowych odświeżaczy powietrza, które jedynie maskują nieprzyjemne
zapachy, Ambi Pur w pełni oczyszcza powietrze, dzięki czemu Ty i Twoi goście możecie
odetchnąć pełną piersią. Większość domowych odświeżaczy powietrza zawiera
niebezpieczny gaz, podczas gdy ten używany w produktach Ambi Pur to w 100%
naturalny gaz nośny: azot. Ambi Pur to powiew świeżości, który usuwa nawet
najbardziej uporczywe, nieprzyjemne zapachy; pozostawia w powietrzu delikatną,
świeżą woń, dzięki której Twój dom pachnie jak nowy – każdego dnia. Sięgnij po pełną
gamę produktów Ambi Pur z wyjątkową technologią Odourclear, takich jak odświeżacze
do tkanin lub do samochodu. Wypróbuj także elektryczne odświeżacze powietrza Ambi
Pur 3volution, które eliminują nieprzyjemne zapachy nieprzerwanie przez okres aż do 90
dni.

Kontakt
Procter & Gamble

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
300

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
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Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska
Zapakowano w: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Aerozol

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 300

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: PL

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 245
Szerokość na półce: 59
Głębokość na półce: 64

Waga od dostawcy
Waga brutto: 376

Opakowanie logistyczne - od dostawcy
Wysokość: 259
Szerokość: 139
Głębokość: 199
Waga: 2399
Liczba jednostek: 6

Adres zwrotny
Procter & Gamble Operations Polska S.AUl. Zabraniecka 2003-872 WarsawPoland

Telefon kontaktowy
48225908578

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie
palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. 5%
masowych zawartości jest łatwopalne. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową
powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Po użyciu wywietrzyć
pomieszczenie.

Identyfikacja
FPC Code: 81671097
P&G Category: Air Care
P&G Subsector: Home Care
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