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Szczoteczka do zębów Colgate Premier Clean Średnia
 

Cena: 7,24 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Colgate Premier Clean Szczoteczka do zębów Średnia

Składniki
-

Marka
Colgate

Cechy
Pomaga usuwac przebarwienia poprzez zaokrąglone włókna szczoteczki.,
Ergonimiczny uchwyt., Średnia twardość włókien., Rączka szczoteczki wykonana w
25% z materiałów pochodzących z recyklingu., Opakowanie w 50% (karton) nadaje się
do recyklingu.

Marka standaryzowana
Marka: Colgate

Opis produktu
Szczoteczka do zębów o średniej twardości włokien z zaokrąglonymi włóknami, które
pomagają usuwać przebarwienia z powiedzchni zębów.
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Dodatkowe informacje
Szczoteczka Colgate Premier Clean ŚREDNIA to szczoteczka o średniej twardości
włokien. Główną zaletą szczoteczki są zaokrąglone włókna, które pomagają usuwać
przebarwienia z powiedzchni zębów. Szczoteczka z ergonomicznym uchwytem. W
Colgate bardzo poważnie podchodzimy do prowadzenia biznesu w sposób
zrównoważony, dlatego: - Rączka szczoteczki wykonana jest w 25% z materiałów
pochodzących z recyklingu. - Opakowanie w 50% nadaje się do recyklingu.

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: Karton

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 22
Szerokość na półce: 229
Głębokość na półce: 42

Waga od dostawcy
Waga brutto: 14

Adres producenta
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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: 61016399

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

