
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Dettol mydło antybakteryjne w płynie dozownik z pompką
Ukojenie 250 ml
 

Cena: 8,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Mydła

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

WYJĄTKOWA FORMUŁA: Antybakteryjne mydło w płynie skutecznie zmywa zarazki, a dzięki specjalnie dobranym składnikom
jest delikatne dla Twojej skóry.
SKUTECZNE I DELIKATNE: Nasze mydło w płynie jest delikatne dla Twojej skóry, ale bezlitosne dla bakterii.
DO CODZIENNEGO UŻYTKU: Mydło od Dettol nadaje się do codziennego użytkowania, myjąc ręce, dbasz o bezpieczeństwo
swoich najbliższych.
WYDAJNOŚĆ: Wygodne opakowanie z dozownikiem, które gwarantuje niezwykłą wygodę z korzystania, poprzez dozowanie
odpowiedniej ilości produktu.
OCHRONA: Mydło w płynie od Dettol ogranicza rozprzestrzenianie się niektórych chorób poprzez zmywanie bakterii z dłoni.

Charakterystyka
Codzienne usuwanie zarazków i zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie w celu zachowania dobrego zdrowia i higieny. Dettol to linia
produktów higienicznych, które od lat pomagają rodzinom na całym świecie zmywać zarazki. To antybakteryjne mydło w płynie
zapewnia skuteczną ochronę przed zarazkami, a ponadto jest delikatny dla Twojej skóry. Nasze mydło w płynie pozwala na higieniczne
dozowanie odpowiedniej ilości produktu bez konieczności dotykania całego opakowania. Dzięki temu nasz preparat znajduje idealne
zastosowanie nie tylko w domowej łazience, ale również w budynkach publicznych. Oferowane przez nas mydła charakteryzują się
wysoką wydajnością, która pozwala na korzystanie z nich przez długi czas, bez konieczności ciągłego wymieniania produktu.
Antybakteryjne mydło od Dettol czyści oraz chroni delikatną skórę dłoni, które są wystawione na działanie wielu szkodliwych czynników.
Mydło zmywa aż do 99% bakterii, oczyszczając i pielęgnując dłonie, jest odpowiednie do codziennego stosowania.

Mydło łagodne dla skóry, bezlitosny dla bakterii.
Łatwe i wygodne w użyciu.
Przeznaczone do higienicznego mycia rak.
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Pielęgnacja oraz ochrona bakteryjna dla Twojej rodziny, dla zdrowych rąk.
Nowa antybakteryjna formuła skutecznie usuwa bakterie i jest delikatna dla skóry.
Testowane dermatologicznie.
Nadaje się do codziennego użytku.

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