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Szczoteczka do zębów Colgate Max White Midium (1+1
gratis)
 

Cena: 14,77 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Colgate Max White Szczoteczka do zębów średnia MEDIUM 2 sztuki

Składniki
-

Marka
Colgate

Cechy
Średnia twardość włosia, Unikalna powierzchnia polerująca, Specjalne ułożenie włókien,
pomagające usuwać przebarwienia, Ergonomiczny uchwyt dla Twojego komfortu

Marka standaryzowana
Marka: Colgate

Opis produktu
Pomaga usuwać przebarwienia dzięki unikalnej powierzchni polerującej oraz specjalnie
ułożonym włóknom. Pomaga przywracać naturalną biel Twoich zębów.

Dodatkowe informacje
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Szczoteczka do zębów Colgate Max White, to szczoteczka, która pomoże w
przywróceniu Twoim zębom ich naturalnej bieli. Unikalna powierzchnia polerująca w
kształcie gwiazdy oraz specjalnie zaprojektowane ułożenie włókien, pomagą usunąć
przebarwienia. Ergonomiczny kształt zapewni maksymalną wygodę podczas
szczotkowania. W opakowaniu znajdują się 2 szczoteczki. Zalety szczoteczki do zębów
Colgate Max White: - Średnia twardość włosia - Unikalna powierzchnia polerująca -
Specjalne ułożenie włókien pomagające usuwać przebarwienia - Ergonomiczny kształt
dla maksymalnej wygody i komfortu podczas szczotkowania By zapobiegać
gromadzeniu się bakterii wymieniaj swoją szczoteczkę co 3 miesiące lub po każdej
infekcji. Nowa szczoteczka uwuwa 95% więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów niż
szczoteczka używana przez 3 miesiące.

Przygotowanie i stosowanie
Wymieniaj szczoteczkę co 3 miesiące

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

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

Rozmiar opakowania
2

Jednostka (tekst opisowy)
ea

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Sztuk(i)

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 229
Szerokość na półce: 20
Głębokość na półce: 70
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Waga od dostawcy
Waga brutto: 49

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
-

Identyfikacja
SKU: CN50034A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Manual TB

SEO Tags
Search Tag: szczoteczka do zębów; szczoteczki do zębów; najlepsza szczoteczka do
zębów; szczoteczka do mycia zębów; szczoteczka colgate, szczotka do zębów;
szczotka do zębów colgate; średnia szczoteczka do zębów; szczoteczka do zębów
medium
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