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Jednorazowa szczoteczka do zębów Czyste Ząbki (bez
pasty)
 

Cena: 0,80 pln

Opis słownikowy

Producent Czyste Ząbki

Opis produktu
 

Jednorazowa szczoteczka do zębów Czyste Ząbki odpowiednia do stosowania m.in. w przedszkolach. Szczoteczka pomaga wyrobić u
dzieci nawyk regularnego mycia zębów, co pomoże zadbanie o ich zdrowie i piękny wygląd w przyszłości. 

Produkt jednorazowego użytku to dobre rozwiązanie dla dzieci mających problem z codziennym myciem zębów, szczoteczka pozwala
na szybkie umycie zębów nie tylko w domu, ale i poza domem, wystarczy nałożyć odpowiednią ilość pasty do zębów i wyszczotkować
zęby. Po użyciu szczoteczkę należy wyrzucić.

Szczoteczka jest produktem ekologicznym, wykonana została z tworzywa nadającego się do recyklingu.

Instrukcja użycia:
Trzymając szczoteczkę jedną ręką, chwycić kapsułkę na główce szczoteczki palcami drugiej ręki i oderwać ją, aby odkryć włosie.
Po nałożeniu pasty, szczoteczka jest gotowa do użycia.
Umyć zęby i przepłukać usta, w celu usunięcia resztek pasty.
Po użyciu szczoteczkę wyrzucić do pojemnika na śmieci.

 

 

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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