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Szare mydło KAVATI 72% z olejów roślinnych - 200g
 

Cena: 5,90 pln

Opis słownikowy

Producent Sulsena

Opis produktu
 

Tradycyjne szare mydło w kostce o właściwościach oczyszczających.

Powstałe z tłuszczy roślinnych i nie zawiera sztucznych barwników.

Jest to produkt antybakteryjny i hipoalergiczny. Polecane jest do stosowania przez osoby o skórze wrażliwej ze skłonnością do alergii.

Jest odpowiednim produktem do stosowania do celów higienicznych i sanitarnych.

Może być stosowane także jako środek piorący do rożnego rodzaju tkanin.

 

Skład: mydło ≥ 30%, aqua, helianthus annus seed wax, sodium carbonate, lecithin, kaolin, sodium hydroxide.

 

Masa: 200g

 

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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