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Szampon dla psów o jasnej sierści Happs 200 ml
 

Cena: 7,69 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Happs Szampon pielęgnacyjny dla psów o sierści jasnej 200 ml

Składniki
aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, sodium chloride, PEG-40 hydrogenated castor oil,
lauryl hydroxysultaine, PEG-4 rapeseedamide, glycol distearate, steareth-4,
cocamidopropyl betaine, chamomilla recutita extract, callendula officinalis extract,
macadamia intergrifolia seed oil, guar hydroxypropyltrimonium chloride,
polyquaternium-7, citric acid, parfum, DMDM hydantoin, iodopropynyl butylcarbamate

Marka
Happs

Cechy
kolor, połysk, pielęgnacja, podkreśla naturalny kolor i nadaje połysk, ułatwia
rozczesywanie, nagietek i rumianek

Marka standaryzowana
Marka: Happs

Adres kontaktowy
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ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu
Delikatny szampon pielęgnacyjny dla psów o maści białej oraz wielobarwnej z
przewagą białego (dalmatyńczyki, setery, beagle, collie). Zawarty w szamponie olej z
orzechów makadamia odżywia sierść i nadaje jej naturalną puszystość. Nagietek i
rumianek przywracają blask, połysk i witalność. Szampon skutecznie usuwa
zabrudzenia i niweluje zażółcenia. Ułatwia rozczesywanie i likwiduje nieprzyjemny
zapach. Łagodzi podrażnienia i nie wysusza skóry.

Kontakt
BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu nanieść na zmoczoną sierść. Wcierać
delikatnie do uzyskania piany. Pozostawić na około 2-3 minuty po czym spłukać i
wysuszyć sierść. U psów o bardzo delikatnym włosie (np. maltańczyki) używać
mniejszej ilości szamponu aby uniknąć zbyt dużej puszystości.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
200

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 200

Wymiar
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Wymagana wysokość na półce: 188
Wymagana szerokość na półce: 71
Wymagana głębokość na półce: 33

Waga
Waga brutto: 238

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 188
Szerokość: 71
Głębokość: 33

Adres producenta
BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12, e-mail:
biuro@bros.pl www.happs.pl

Adres zwrotny
BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12, e-mail:
biuro@bros.pl www.happs.pl

Telefon kontaktowy
(61) 826 25 12

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.happs.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Szampon wyłącznie dla zwierząt. Chronić oczy, uszy i pysk psa.
Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od żywności.

Języki na opakowaniu
polski
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Regulacje CLP
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Szampon pielęgnacyjny dla psów
Wariant: o sierści jasnej
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