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Płyn micelarny Garnier 3w1 400 ml
 

Cena: 20,91 PLN

Opis słownikowy

Producent Loreal

Opis produktu
 

Garnier Skin Naturals Płyn micelarny 3w1 skóra wrażliwa 400 ml

Składniki
Aqua/Water, Hexylene Glycol, Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium EDTA,
Poloxamer 184, Polyaminopropyl Biguanide

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Płyn micelarny 3w1

Marka
Garnier

Cechy
1. usuwa makijaż, 2. oczyszcza, 3. koi, twarz, oczy, usta - bezzapachowy, optymalna
tolerancja, testowany dermatologicznie i okulistycznie, duża pojemność 400 ml

Marka standaryzowana
Marka: Garnier

Podmarka
Podmarka: Skin Naturals
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Adres firmy
ul. Daniszewska 4 03-230 Warszawa

Opis produktu
Czy Płyn Micelarny 3w1 do skóry wrażliwej stworzony jest dla mnie? Tak, jeżeli szukasz
skutecznego, szybkiego i łatwego w użyciu produktu, który w jednym geście oczyszcza
skórę i usuwa makijaż. Czym się wyróżnia? Płyn Micelarny 3w1 to prosty sposób, aby
usunąć makijaż, oczyścić i ukoić całą twarz (w tym oczy i usta) - w jednym geście i bez
pocierania. Nie wymaga spłukiwania. Jak działa? Garnier po raz pierwszy wprowadza
technologię miceli w uniwersalnym płynie dla skóry wrażliwej. Nie musisz już trzeć, by
pozbyć się zanieczyszczeń i makijażu - micele wiążą je niczym magnes.
Bezzapachowa, kojąca formuła jest odpowiednia do wszystkich typów skóry, także do
cery wrażliwej. Bez parabenów. Płyn Micelarny 3w1 dostępny jest w opakowaniu o
dużej pojemności 400 ml, które wystarczy na 200 zastosowań (na waciku). Efekt:
idealnie czysta skóra. Bez pocierania.

O marce
Nasza filozofia - Dążymy do wykorzystywania przede wszystkim składników aktywnych
pochodzenia naturalnego - antyoksydantów - łącząc je z uznanymi pielęgnacyjnymi
składnikami aktywnymi. - Skuteczność potwierdzona w badaniach i zweryfikowana w
codziennym użytkowaniu. - Produkty o optymalnej tolerancji testowane
dermatologicznie, aby sprostać wymaganiom każdego typu skóry, nawet wrażliwej.

Nazwa firmy
L'Oreal Polska Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Jak stosować? Nałóż na twarz, oczy i usta za pomocą wacika, bez pocierania. Nie
spłukuj.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po ot
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 6

Rozmiar opakowania
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400

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 400

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 182
Wymagana szerokość na półce: 70
Wymagana głębokość na półce: 56

Waga
Waga brutto: 438

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 182
Szerokość: 70
Głębokość: 56

Adres zwrotny
L'Oreal Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 4 03-230 Warszawa Infolinia 22 33 58 650
pon. - pt. 9.00-17.00 opłata zgodnie z taryfą operatora www.garnier.pl

Adres dystrybutora
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L'Oreal Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 4 03-230 Warszawa

Telefon/Fax kontaktowy
223358650

Adres internetowy
www.garnier.pl

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płyn micelarny 3w1
Wariant: skóra wrażliwa
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