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Wkład do odświeżacza powietrza Ambi Pur 3Volution White
Flowers 20ml
 

Cena: 25,18 PLN

Opis słownikowy

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Ambi Pur z wkładem do elektrycznego odświeżacza powietrza Ambi Pur Flowers &
Spring, 20ml

Składniki
Linalool, Benzyl Salicylate, Tetrahydrolinalool, Limonene, Ethyl 2,
2-Dimethylhydrocinnamal, Dimethyl Heptenal, Citronellol, Geranyl Acetate, Ethyl
Methylphenylglycidate, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Cyclamen
Aldehyde, Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde, Isocyclocitral, P-Menthan-7-Ol,
Lauraldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, 3.5.5-Trimethylhexanal, Dihydro
Pentamethylindanone, Methyl Octine Carbonate, Delta-Damascone, Hexyl Salicylate,
Scentenal, Isoeugenol, Methylundecanal, Amyl Cinnamal, Methyl 2-Octynoate

Marka
Ambi Pur

Cechy
Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Ambi Pur z technologią Odourclear
oczyszcza powietrze z uporczywych, brzydkich zapachów, Pozostawia delikatną i
świeżą woń aż do 80 dni (przy codziennym, 12-godzinnym stosowaniu na poziomie
intensywności 2), Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza (20 ml), Napełnia
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Twój dom przyjemną i świeżą wonią, Nie maskuje, ale w pełni oczyszcza powietrze z
uporczywych, brzydkich zapachów, pozostawiając delikatną, świeżą woń, Szeroka
gama wysokiej jakości zapachów

Marka standaryzowana
Marka: Ambi pur

Opis alternatywny
Opis od dostawcy: Ambi Pur z wkładem do elektrycznego odświeżacza powietrza Ambi
Pur

Opis produktu
Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Ambi Pur z technologią Odourclear
nieustannie oczyszcza powietrze z uporczywych, brzydkich zapachów, pozostawiając
delikatną i świeżą woń aż do 80 dni (przy codziennym, 12-godzinnym stosowaniu na
poziomie intensywności 2). Zapach Flowers & Spring wypełnia Twój dom przyjemnym,
odświeżającym zapachem, który przywołuje na myśl pierwsze promienie wiosennego
słońca i rozkwitające kwiaty. Stwórz przyjemny nastrój dzięki elektrycznemu
odświeżaczowi powietrza Ambi Pur i jego szerokiej gamie wysokiej jakości aromatów.
Ambi Pur eliminuje brzydkie zapachy, pozwalając Tobie i Twoim gościom cieszyć się
pełną świeżości wonią. Używaj wkładów do elektrycznych odświeżaczy powietrza Ambi
Pur tylko z urządzeniami Ambi Pur, sprzedawanymi oddzielnie, aby wypełnić swój dom
świeżością i zapachem, który będziesz czuć dzień po dniu i tydzień po tygodniu. Jeśli
chcesz poczuć natychmiastową świeżość, sięgnij po pełną gamę nowych produktów
Ambi Pur z wyjątkową technologią Odourclear, takich jak odświeżacze do tkanin lub
odświeżacze powietrza do pomieszczeń i samochodu.

Kontakt
Procter & Gamble

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
20

Jednostka (tekst opisowy)
ml
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Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Zapakowano w: Hiszpania

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie typu blister

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 20

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: ES

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 158
Szerokość na półce: 33
Głębokość na półce: 98

Waga od dostawcy
Waga brutto: 97

Opakowanie logistyczne - od dostawcy
Wysokość: 171
Szerokość: 113
Głębokość: 321
Waga: 961
Liczba jednostek: 9

Adres zwrotny
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.ul. Zabraniecka 2003-872 WarsawPoland
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Telefon kontaktowy
48225908578

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję
alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą
ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem. Unikać uderzeń. Jeżeli urządzenie nie działa lub jest uszkodzone
należy wyjąć je z gniazdka. Nie otwieraj urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w
pobliżu powierzchni polerowanych, malowanych lub ze sztucznego tworzywa. Aby
wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z prądu i przetrzeć suchą szmatką. Nie dotykać
mokrymi dłońmi ani metalowymi przedmiotami. W przypadku rozlania zawartości
wkładu - natychmiast zetrzeć. Nie napełniać wkładu żadnymi innymi płynami. Nie
zakrywać ani nie malować urządzenia. Nie używać w zbyt małych pomieszczeniach. Na
noc wyjmij z gniazdka. Sprawdzaj urządzenie regularnie. Ponieważ urządzenie
wykorzystuje ciepło, będzie ono lekko rozgrzane podczas normalnej pracy. W
przypadku nadmiernego nagrzania urządzenia, niezwykle silnego zapachu lub dymu,
należy natychmiast wyjąć je z gniazdka. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową
powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Po użyciu wywietrzyć
pomieszczenie.

Regulacje CLP
środowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga

Identyfikacja
FPC Code: 81757210
P&G Category: Air Care
P&G Subsector: Home Care
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