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Szczoteczka do zębów Colgate ZigZag średnia (1+1 gratis)
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Colgate ZigZag Szczoteczka do zębów średnia 2 sztuki

Składniki
-

Marka
Colgate

Cechy
Krzyżujące się włókna ułożone pod różnym kątem dla dokładnego czyszczenia
przestrzeni międzyzębowych., Dłuższe włókna na końcu główki docierają do tylnych
zębów i pomagają usuwać płytkę bakteryjną., Miękka powierzchnia czyszcząca język,
która delikatnie usuwa bakterie będące przyczyną nieświeżego oddechu., Elastyczna
szyjka główki i antypoślizgowy uchwy dla zwiększenia komfortu podczas
szczotkowania., Średnia twardość włókien., Opakowanie szczoteczki w 50% zawiera
surowce pochodzące z recyklingu., Rączka szczoteczki w 25% wykonana z materiałów
pochodzących z recyklingu.

Marka standaryzowana
Marka: Colgate
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Opis produktu
Szczoteczka do zębów Colgate ZigZag MEDIUM o krzyżowymm układzie włókien dla
dokładniejszego czyszczenia trudno dostępnych miejsc jamy ustnej.

Dodatkowe informacje
Szczoteczka do zębów Colgate ZigZag MEDIUM to szczoteczka o specjalnym układzie
włókien dla dokładniejszego czyszczenia trudno dostępnych miejsc w naszej jamie
ustnej. Krzyżujące się włókna ułożone pod różnym kątem pozwalają na czyszczenie
przestrzeni międzyzębowych. Dłuższe włókna na końcu główki docierają do tylnych
zębów i usuwają płytkę bakteryjną, która może prowadzić do powstania kamienia
nazębnego. Średnia twardość włosia jest delikatna dla dziąseł. Użycie miękkiej
powierzchni czyszczącej język, pomaga delikatnie usunąć bakterie będące przyczyną
nieświeżego oddechu. Elastyczna szyjka głowki ułatwi Ci szczotkowanie i zapewni
większy komfort podczas szczotkowania. Antypoślizgowy uchwyt sprawi, ze
szczoteczka pewnie trzyma się w dłoni. Colgate w trosce o środowisko. Opakowanie
szczoteczki w 50% zawiera surowce pochodzące z recyklingu. Rączka szczoteczki w
25% wykonana z materiałów pochodzących z 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
2

Jednostka (tekst opisowy)
ea

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

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie
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Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 229
Szerokość na półce: 22
Głębokość na półce: 70

Waga od dostawcy
Waga brutto: 45

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: 61023997

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Manual TB

SEO Tags
Search Tag: szczoteczka do zębów; specjalistyczna szczoteczka do zębów; najlepsza
szczoteczka do zębów; szczoteczki międzyzębowe; szczotka do zębów; średnia
szczoteczka do zębów; szczoteczka colgate;
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