
 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Podpaski higieniczne Naturella Ultra Maxi (16 sztuk)
 

Cena: 10,51 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

16 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Naturella Ultra Maxi Camomile podpaski 16 sztuk

Marka
Naturella

Cechy
Potwierdzone przez dermatologów pielęgnacyjne działanie na skórę, Jeszcze lepsza
ochrona podczas obfitych miesiączek, Podpaski zaprojektowane, aby zapewniać
ochronę przy jednoczesnym zadbaniu o najdelikatniejsze partie skóry, Zawierają kojący
dermacrem, który pokrywa skórę cienką warstwą ochronną, zapobiegającą
podrażnieniom, Ekstramiękka warstwa wierzchnia ze specjalnym systemem chłonnym
zapobiegającym przeciekaniu, Subtelna kompozycja zapachowa na bazie rumianku,
która przeciwdziała przykrym zapachom pojawiającym się podczas miesiączki, 2 mm
grubości dla komfortu i dyskrecji oraz niezależne opakowanie każdej sztuki, dzięki
czemu ochrona i pielęgnacja dostępne są w każdym momencie, Dermatologicznie
zatwierdzone przez proDERM (niemiecki instytut dermatologiczny o międzynarodowej
renomie)

Marka standaryzowana
Marka: Naturella
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Opis alternatywny
Opis od dostawcy: Naturella Ultra Maxi podpaski 16 sztuk

Opis produktu
Podpaski Naturella Ultra Maxi Camomile, ze skrzydełkami pomagającymi utrzymać
wkładkę na miejscu, oferują miękkość oraz, dzięki zwiększonej długości (w porównaniu
do wersji Naturella Ultra Normal), zapewniają dodatkową ochronę dla Twojej skóry
w okolicach intymnych w czasie obfitych miesiączek. Jako jedyne produkty higieniczne
dla kobiet zawierają Dermacrem, unikalny, chroniący skórę suchy balsam
o dowiedzionym klinicznie działaniu zapobiegającym podrażnieniom. Podpaski
Naturella Ultra Maxi mają 2 mm grubości oraz rumiankową kompozycję zapachową.
Zostały wyposażone w specjalny system chłonny układający się w kwiatowy wzór –
flower power! Dodatkowo, podpaski zawierają superchłonne perełki żelowe, które
odprowadzają i odciągają płyny od skóry, dzięki czemu będziesz czuła się sucho
i komfortowo. Podpaski Naturella Maxi zapewnią Ci dodatkową ochronę, której
potrzebujesz podczas miesiączki, przy zachowaniu niezawodnej delikatności dla skóry
i jej pielęgnacji. Dla dodatkowej ochrony nocą wypróbuj Ultra Night.

Przygotowanie i stosowanie
Nie wyrzucać do toalety Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rodzaj opakowania
Typ: Torba plastikowa

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 100
Wymagana szerokość na półce: 105
Wymagana głębokość na półce: 74

Waga
Waga brutto: 83

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 16
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Adres zwrotny
Dystrybutor: Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872
Warszawa 801 25 88 25 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Telefon/Fax kontaktowy
801 25 88 25 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)
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