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Płyn do mycia butelek i smoczków NUK - 500ml - 256.080
 

Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent NUK

Opis produktu
 

Płyn do mycia butelek i smoczków NUK to produkt stworzony z myślą o myciu i czyszczeniu artykułów dla niemowląt.

Formuła oparta jest na naturalnych składnikach, których enzymy usuwają z powierzchni butelek, smoczków i innych naczyń zabrudzenia
powstałe z papek, soków oraz silne osady z zawartego w mleku białka, które powodują powstanie nieprzyjemnego zapachu i rozwój
bakterii.

Bbioenzymy zawarte w płynie umożliwiają dotarcie środka do wszystkich zabrudzeń na powierzchni przedmiotu i rozbicie ich na drobne
części, dzięki czemu z łatwością można je spłukać pod bieżącą wodą. Wypłukuje się bez pozostawiania osadów, nie zawiera sztucznych
barwników ani środków zapachowych.

Płyn jest łagodny i delikatny, dzięki czemu może być stosowany do czyszczenia wszystkich produktów dziecięcych, takich jak butelki,
smoczki do karmienia, kubki, sztućce, naczynia, części laktatorów, jak również zabawki i inne przedmioty, które dziecko może wziąć do
buzi.

Płyn do mycia butelek i smoczków NUK jest dostępny także w opakowaniu uzupełniającym jako koncentrat pozwalający otrzymać 1L
płynu.

Właściwości:
- formuła oparta na składnikach na bazie naturalnej
- usuwa osady z mleka, kaszki, soków
- łatwo się spłukuje
- neutralne dla skóry pH
- nie zawiera środków zapachowych, barwiących ani alergenów
- produkt testowany dermatologicznie

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Sposób użycia:
Nalać niewielką ilość płynu do butelki, dodać ciepłą wodą i dokładnie wyczyścić butelkę przy użyciu szczotki do butelek. Następnie
wypłukać butelkę czystą wodą.

Skład: <5%: anionowe środki powierzchniowo czynne / anionische Tenside, bezjonowe środki powierzchniowo czynne / nichtionische
Tenside. Zawiera: Enzyme, Sodium Formate, Potassium Sorbate.

Pojemność: 500 ml
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