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Żelowy pasek do toalet Duck Fresh Stick Pine 27 g (3 sztuki)
x 5 opakowań
 

Cena: 35,14 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Żelowy pasek do toalet Duck Fresh Stick Pine 27 g (3 sztuki) x 5 opakowań

 

 

Sk?adniki<5% w?glowodory alifatyczne5-15% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne15-30% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowaButylphenyl methylpropionalCoumarinEugenolLimonene3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3 buten-2-one

 

Opis produktu

MarkaDuckMarka producentaMarka - SC JohnsonCechyzapobiega osadzaniu si? kamienia*?atwa aplikacjadzia?a a? do 4 tygodnihigieniczna aplikacja*Dzi?ki formule Fresh Stick przy ka?dym sp?ukaniu na powierzchni ca?ej muszli toaletowejuaktywniana jest tarcza ochronna, która zapobiega osadzaniu si? kamieniaMarka standaryzowanaMarka - DuckPodmarkaPodmarka - Fresh StickNazwa produktu uregulowana prawnie?elowe paski do toalet o zapachu le?nym.
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Marketing

Nazwa firmySC Johnson Sp. z o.o.Adres firmyul. Ta?mowa 702-677 WarszawaLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktu5in11. Zapobiega osadzaniu si? kamienia*2. Czyszcz?ca aktywna piana3. D?ugotrwa?y po?ysk4. Zapewnia ?wie?o??5. Dzia?a a? do 4 tygodni

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania3 x 9g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 9

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

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


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

108

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - Produkt UERodzaj opakowaniaTyp - KartonWagaWaga brutto - 42Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 108Szeroko?? - 68G??boko?? - 31PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - UELiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki3 Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?3 paski 

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 3

 

Obs?uga klienta

Adres producentaSC Johnson Sp. z o.o.ul. Ta?mowa 702-677 WarszawaAdres zwrotnySC Johnson Sp. z o.o.ul. Ta?mowa 702-677 Warszawatel. +48 22 445 88 00Infolinia 0801 11 12 11 (ca?kowity koszt po??cz. wg. taryfy lokalnej)www.scjproducts.infowww.scjohnson.comTelefon kontaktowy+48224458800801111211Adres internetowywww.scjproducts.infowww.scjohnson.com
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Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaDuck Fresh Stick - ?elowe paski do toalet o zapachu le?nym. Dzia?a szkodliwie naorganizmy wodne, powoduje d?ugotrwa?e skutki. Chroni? przed dzie?mi. W raziekonieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. WPRZYPADKU PO?KNI?CIA: W przypadku z?ego samopoczucia skontaktowa? si? zO?RODKIEM ZATRU?/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?niep?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?li s? i mo?na je ?atwousun??. Nadal p?uka?. Po u?yciu produktu umy? r?ce. Zawarto??/pojemnik usuwa? domiejsc przeznaczonych do sk?adowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymiprzepisami.Zwracaj uwag? na ma?e dzieci, kiedy s? w pobli?u toalety. U?ywaj wy??cznie do muszlitoaletowej. Przechowywa? poza zasi?giem zwierz?t. Zawiera 2-methyloundekanal,dodekanal, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2-(4-tert-butyolbenzylo)propionaldehyd.Mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej.Po aplikacji ?elowy pasek mo?e by? atrakcyjny dla ma?ych dzieci. U?ywaj produktu wmiejscu najmniej widocznym dla dzieci. Sposób u?ycia wewn?trz opakowania.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniuw?gierskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?elowe paski do toaletWariant - Pine
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