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Żel pod prysznic Palmolive Naturals Miód i Mleczko
Nawilżające XXL 500 ml
 

Cena: 15,06 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Palmolive Naturals Honey&Milk, kremowy żel pod prysznic mleko i miód 500ml

Składniki
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Parfum,
Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Salicylate, Sodium Benzoate, Glycol Distearate,
Glycerin, Polyquaternium-7, Citric Acid, Coco-Glucoside, Tetrasodium EDTA, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, PPG-2 Hydroxyethyl
Cocamide, Lactose, Whey Protein, Mel, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Linalool.

Marka
Palmolive

Marka standaryzowana
Marka: Palmolive

Opis produktu
Poczuj się bliżej natury i pokochaj swoją miękką, nawilżoną skórę, dzięki żelowi pod
prysznic z nutami mleka i miodu. Ponownie połącz się z naturą za każdym razem, gdy
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wchodzisz pod prysznic z żelem Palmolive Naturals Milk&Honey. To kremowy żel, który
został stworzony tak, by pozostawiać Twoją skórę gładką, miękką, nawilżoną oraz
pachnącą pięknym aromatem mleka i miodu po każdej kąpieli. Żel pod prysznic
Palmolive Naturals Milk&Honey to: - kremowa konsystencja, - nawilżająca, mleczna
formuła, która pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku, - kojący, delikatny zapach
mleka i miodu, - dbanie o naturalne pH skóry, - produkt testowany dermatologicznie.
Jako marka Palmolive jesteśmy zaangażowani w pracę na rzecz zrównoważonego
rozwoju, dlatego nasz kremowy żel pod prysznic Palmolive Naturals Milk&Honey to: -
95% składników pochodzenia naturalnego**, - formuła produktu w 95%
biodegradowalna i nie zawiera mikroplastików, - odpowiedzialne pozyskiwanie
materiałów i usług**, - produkcja odbywa się w fabrykach z certyfikatem True Zero
Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i energii) - opakowanie w 100%
nadające się do recyklingu (butelka i korek). Teraz przy każdym prysznicu nie tylko
będziesz cieszyć się miękką i nawilżoną skórą, ale też zrobisz coś dla planety. Odrobina
natury, aby poczuć się w pełni sobą. * Woda i składniki pochodzenia naturalnego
przetworzone w ograniczonym zakresie. ** więcej informacji na:
https://www.colgatepalmolive.pl/committed-to-responsible-sourcing

Dodatkowe informacje
Ponownie połącz się z naturą za każdym razem, gdy wchodzisz pod prysznic z żelem
Palmolive Naturals Milk&Honey. To kremowy żel, który został stworzony tak, by
pozostawiać Twoją skórę gładką, miękką, nawilżoną oraz pachnącą pięknym aromatem
mleka i miodu po każdej kąpieli. Żel pod prysznic Palmolive Naturals Milk&Honey to: -
kremowa konsystencja, - nawilżająca, mleczna formuła, która pozostawia skórę gładką i
miękką w dotyku, - kojący, delikatny zapach mleka i miodu, - dbanie o naturalne pH
skóry, - produkt testowany dermatologicznie. Jako marka Palmolive jesteśmy
zaangażowani w pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego nasz kremowy żel
pod prysznic Palmolive Naturals Milk&Honey to: - 95% składników pochodzenia
naturalnego**, - formuła produktu w 95% biodegradowalna i nie zawiera mikroplastików,
- odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i usług**, - produkcja odbywa się w
fabrykach z certyfikatem True Zero Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i
energii) - opakowanie w 100% nadające się do recyklingu (butelka i korek). Teraz przy
każdym prysznicu nie tylko będziesz cieszyć się miękką i nawilżoną skórą, ale też
zrobisz coś dla planety. Odrobina natury, aby poczuć się w pełni sobą. * Woda i
składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w ograniczonym zakresie. ** więcej
informacji na: https://www.colgatepalmolive.pl/committed-to-responsible-sourcing

Przygotowanie i stosowanie
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Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 220
Szerokość na półce: 46
Głębokość na półce: 85

Waga od dostawcy
Waga brutto: 563

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
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https://www.colgate.pl/

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
-

Identyfikacja
SKU: IT06026A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Body Wash

SEO Tags
Search Tag: żel pod prysznic dla kobiet; żel do higieny intymnej dla kobiet; żel pod
prysznic damski; żel pod prysznic dla kobiet; płyn do mycia ciała dla kobiet; kremowy
żel pod prysznic; żel do mycia eko; eco żel pod prysznic; ekologiczny żel pod prysznic
dla kobiet; ekologiczny damski żel pod prysznic
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