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Dettol mydło bezdotykowe w płynie wkład do dozownika Aloe
Vera 250 ml
 

Cena: 17,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Mydła

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

DELIKATNY: Wkład uzupełniający Aloe Vera delikatnie oczyszcza i jest delikatne dla Twojej skóry.
SKUTECZNY: Mydło Dettol zmywa zarazki oraz oczyszcza Twoje dłonie.
WSZECHSTRONNY: Do użycia wszędzie tam, gdzie jesteś: w biurze, w trasie, w domu, na spotkaniu - to bez znaczenia, nasz
spray możesz zabrać wszędzie.
DLA KAŻDEGO: Wkład uzupełniający mydła Aloes i witamina E od Dettol na pewno polubią wszyscy domownicy. Należy jednak
pamiętać, że mydło nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia.
GODNE ZAUFANIA: Poznaj mydło w płynie, które łączy delikatność z wysoką skutecznością zmywania bakterii z dłoni.

Charakterystyka
Dettol od lat pomaga rodzinom na całym świecie zwalczać zarazki. Nasza wiedza w zakresie higieny wciąż się powiększa i ewoluuje,
począwszy od wytwarzanych przez nas produktów, a skończywszy na edukacji. Z Dettolem codzienne zmywanie drobnoustrojów i
zanieczyszczeń z Twoich dłoni to czysta przyjemność. Zestaw od Dettol zawierający dozownik i mydło w płynie. To idealne połączenie,
które sprawdzi się w każdej łazience.
Bezdotykowy dozownik sprawia, że użytkownicy nie muszą naciskać żadnych przycisków. Po podsunięciu dłoni pod czujnik ruchu
urządzenie automatycznie uwolni określoną ilość mydła. To sposób na zminimalizowanie przenoszenia bakterii i innych drobnoustrojów.
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Zbiornik jest łatwy do instalacji i demontażu, wygodny do czyszczenia i wymiany mydła w płynie. Mydło delikatnie oczyszcza dłonie z
zabrudzeń i bakterii. Mydło zmywa aż do 99% bakterii, oczyszczając i pielęgnując dłonie, jest odpowiednie do codziennego stosowania.

Łagodny dla Skóry, Bezlitosny dla Bakterii.
Dettol Antybakteryjne mydło w płynie Aloes i Witamina E.
Łatwy i wygodny w użyciu, wkład do aplikatora zawierający, antybakteryjne mydło Dettol przeznaczone do higienicznego mycia
rak.
Pielęgnacja oraz ochrona bakteryjna dla Twojej rodziny, dla zdrowych rąk.
Nasza nowa antybakteryjna formuła skutecznie usuwa bakterie i jest delikatna dla skóry.
Testowane dermatologicznie.
Nadaje się do codziennego użytku.

Stosowanie

Do codziennego użytku.
Do użycia wyłącznie z Bezdotykowym Aplikatorem Mydła w Płynie Dettol.
Użyj przycisku ON/OFF aby wyłączyć aplikator.
Usuń zużyty wkład. Umieść opakowanie uzupełniające do aplikatora, aż usłyszysz kliknięcie. Użyj przycisku ON/OFF aby włączyć
aplikator. Zmocz ręce i umieść je pod aplikatorem – mydło zostanie automatycznie dozowane. Spień mydło w dłoniach, nie
zapominając o kciukach i paznokciach a następnie

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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