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NANTES LIFE Napój z ekstraktem z zielonej herbaty 5L
 

Cena: 328,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 5L

Producent NANTES

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Czas realizacji zamówienia - do 2 tygodni.

UWAGA: Woda jest produkowana na zamówienie, data ważności wynosi dwanaście tygodni od dnia produkcji.

 

Napój NANTES LIFE to połączenie wody oraz ekstraktu z zielonej herbaty.

Składniki: Woda, ekstrakt z zielonej herbaty (0,1%)

Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

Pojemność: 5L

Opakowanie: worek w kartonie z kranikiem

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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