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Szczoteczka do zębów Colgate Max White Średnia
 

Cena: 12,87 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Colgate Max White Szczoteczka do zębów z powierzchnią polerującą średnia 1 szt

Składniki
-

Marka
Colgate

Cechy
Powierzchnia polerująca w kształcie gwiazdy oraz specjalnie zaprojektowane ułożenie
włókien, pomaga usuwać przebarwienia., Pomaga przywracać naturalną biel Twoich
zębów., Ergonimiczny uchwyt., Średnia twardość włókien.

Marka standaryzowana
Marka: Colgate

Opis produktu
Szczoteczka do zębów z unikalną powierzchnią polerującą w kształcie gwiazdy, która
pomaga usuwać plamy i inne przebarwienia z powierzchni szkliwa.

Dodatkowe informacje
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Szczoteczka Colgate Max White posiada unikalną powierzchnię polerującą w kształcie
gwiazdy, która pomaga usuwać plamy i inne przebarwienia z powierzchni szkliwa.
Dzięki temu możesz przywrócić naturalną biel Twoim zębom oraz skutecznie
przeciwdziałać ich żółknięciu. Specjalne ułożenie włókien oraz wyprofilowana główka
szczoteczki ułatwiają szczotkowanie nawet trudno dostępnych miejsc oraz przestrzeni
międzyzębowych. Z pomocą Colgate Max White, uzyskasz nie tylko łagodny efekt
wybielający, ale zadbasz także o prawidłową higienę jamy ustnej oraz zdrowy i piękny
uśmiech.

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
1

Jednostka (tekst opisowy)
ea

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

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie typu blister

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 229
Szerokość na półce: 20
Głębokość na półce: 42

Waga od dostawcy
Waga brutto: 27
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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: CN50031A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Manual TB

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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