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Szczoteczka do zębów Colgate Barbie na baterie
 

Cena: 37,24 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Colgate Barbie Szczoteczka do zębów dla dzieci 3+ elektryczna na baterie

Składniki
-

Marka
Colgate

Cechy
Bardzo miękkia twardość włókien., Unikatowa grafika z lalką barbie, która zachęci
dziecko do szczotkowania zębów., Mała obrotowa główka z niezwykle miękkimi
włóknami: dokładnie czyści zęby i delikatnie pomaga usuwać płytkę bakteryjną.,
Wygodny przycisk włączający i wyłączający., 2 wymienne baterie alkaliczne AAA w
zestawie., Smuklejsza rączka., Szczoteczka leży stabilnie na płaskiej powierzchni, co
ułatwia nakładanie pasty.

Marka standaryzowana
Marka: Colgate

Opis produktu
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Szczoteczka do zębów dla dzieci na baterię z licencjonowana grafiką lalki Barbie. Mała
obrotowa główka z niezwykle miękkimi włóknami.

Dodatkowe informacje
 olgate Barbie to szczoteczka do zębów dla dzieci powyżej 3 roku życia na baterie z
uwielbianą przez małe dziewczynki grafiką lalki Barbie. Rewelacyjne szczotkowanie i
wspaniała zabawa! Dzięki szczoteczce Colgate Barbie na baterię wyszczotkujesz zęby
Twojego dziecka lepiej niż przy użyciu zwykłej szczoteczki dla dzieci. Wzór szczoteczki
sprawi, że mycie zębów będzie doskonałą zabawą i pomoże w budowaniu
prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej Twojego dziecka! Główne cechy
szczoteczki Colgate Barbie na baterie to: - Unikatowa grafika z lalką Barbie, która
zachęci dziecko do szczotkowania zębów. - Mała obrotowa główka z niezwykle
miękkimi włóknami: dokładnie czyści zęby i delikatnie pomaga usuwać płytkę
bakteryjną. - Wygodny przycisk włączający i wyłączający - 2 wymienne baterie
alkaliczne AAA w zestawie. - Smuklejsza rączka - Szczoteczka leży stabilnie na płaskiej
powierzchni, co ułatwia nakładanie pasty.

Przygotowanie i stosowanie
Aby nałożyć pastę, należy umieścić szczoteczkę w pozycji poziomej. Po użyciu
dokładnie spłukać i strząsnąć resztę wody. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci
poniżej 3 lat. Główka szczoteczki nie jest wymienna. NIE GRYŹĆ ANI NIE ŻUĆ
SZCZOTECZKI. Produkt służy tylko do szczotkowania zębów, nie należy go używać jako
zabawki. Jeśli z powodu uszkodzeń główka szczoteczki się poluzuje, nie należy używać
produktu. Ryzyko połknięcia baterii. Nie wkładać baterii niezgodnie z polaryzacj, nie
ładować ich, nie palić ani nie stosować jednocześnie z innymi typami baterii. Przed
wyrzuceniem usunąć baterie. Dentyści zalecają wymianę szczoteczki co 3 miesiące.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy -

Rozmiar opakowania
1

Jednostka (tekst opisowy)
ea
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Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Sztuk(i)

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie typu blister

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 229
Szerokość na półce: 29
Głębokość na półce: 54

Waga od dostawcy
Waga brutto: 86

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
Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii alkalicznych i standardowych
(cynkowo-węglowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych). Produktu nie należy
wyrzucać do domowego kosza na śmieci. Produkt powinien być wyrzucany do
specjalnie oznakowanego pojemnika na odpady elektryczne.

Identyfikacja
SKU: CN07451A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Battery TB
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SEO Tags
Search Tag: szczoteczka do zębów; najlepsza elektryczna szczoteczka do zębów;
bambusowa szczoteczka do zębów; elektryczna szczoteczka do zębów dla dzieci;
szczoteczka do zębów dla dzieci; najlepsza szczoteczka do zębów; drewniana
szczoteczka do zębów; szczoteczka do zębów dla dzieci; podróżna szczoteczka do
zębów; szczoteczka do zębów na aparat ortodontyczny
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