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Szczoteczka do zębów dla dzieci Colgate 6+ lat Miękka (2
sztuki)
 

Cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Colgate Kids Szczoteczka do zębów dla dzieci w wieku 6-9 lat miękka SOFT 2 sztuki

Składniki
-

Marka
Colgate

Cechy
Miękka twardość włókien., 2 licencje - WONDER WOMEN oraz BATMAN, zachęcające
Twoje dziecko do częstszego szczotkowania zębów z ulubionymi bohaterami.,
Specjalnie zaprojektowana dla dzieci powyżej 6 roku życia., Dokładnie czyści ząbki
dziecka dzięki miękkim włóknom o różnej długości., Centralnie położone białe włókna
pomagają odmierzyć właściwą ilość pasty., Szczoteczka posiada powierzchnię
czyszczącą język, aby zacząć uczyć dzieci mycia języka podczas szczotkowania
zębów., Ergonomiczna rączka szczoteczki łatwo utrzymuje się w dziecięcej rączce.,
Przyssawka ułatwiająca proste i zabawne przechowywanie w pozycji pionowej.

Marka standaryzowana
Marka: Colgate
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Opis produktu
Szczoteczka specjalnie zaprojektowana i dostosowana do jamy ustnej dzieci powyżej 6
roku życia. Miękka twardość włókien. Wonder Women lub Batman.

Dodatkowe informacje
Szczoteczka do zębów Colgate Kids dla dzieci 6-9 lat to szczoteczka specjalnie
zaprojektowana i dostosowana do jamy ustnej dzieci powyże 6 roku życia, mających
zęby mleczne i rozwijające się zęby trzonowe. Szczoteczka wystepuje w dwóch
wariantach z ulubionymi bohaterami dziecięcych bajek - WONDER WOMEN oraz
BATMAN. Rewelacyjne szczotkowanie i wspaniała zabawa! Szczoteczki z ulubionymi
bohaterami bajek zachęcą Twoje dziecko do czętszego mycia zębów oraz sprawią, że
mycie zębów będzie doskonałą zabawą i pomoże w budowaniu prawidłowych nawyków
higieny jamy ustnej Twojego dziecka! Wyprofilowana główka szczoteczki zapewnia
dokładne czyszczenie zębów mlecznych i pojawiajacych sie zębów stałych. Miękkie
włókna delikatnie czyszczą jamę ustną, jednocześnie jej nie podrażniając. Różna
długość włókien pozwala na dokładne czyszczenie zębów i przestrzeni
międzyzębowych. Centralnie położone białe włókna pomagają odmierzyć właściwą
ilość pasty. Specjalnie zaprojektowana rączka odpowiednia do dłoni Twojego dziecka.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny używać szczoteczki pod opieką dorosłych.
Przyssawka ułatwiająca proste i zabawne przechowywanie w pozycji pionowej.

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)
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Jednostka (specyficzna): Sztuk(i)

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 229
Szerokość na półce: 23
Głębokość na półce: 70

Waga od dostawcy
Waga brutto: 60

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
UWAGA: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Dzieci poniżej 8
roku życia powinny używać szczoteczki pod opieką dorosłych. NIE GRYŹĆ, NIE ŻUĆ
SZCZOTECZKI. Szczoteczka służy tylko do szczotkowania zębów. Nie używać jako
zabawki.

Identyfikacja
SKU: 61022671

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Manual TB
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