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PJUR We-Vibe Clean spray do czyszczenia kulek kegla 100ml
 

Cena: 38,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 100ml

Producent Pjur

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Spray We-Vibe Clean to bezalkoholowy preparat przeznaczony do delikatnego, higienicznego czyszczenia produktów dla dorosłych
takich jak np. kulki do ćwiczeń mięśni Kegla czy akcesoria erotyczne.

Nie zawiera alkoholu ani perfum, dzięki czemu jest odpowiedni do stosowania z wyrobami wykonanymi z materiałów wrażliwych na
alkohol: silikonu, gumy czy lateksu.

Właściwości:
- bez alkoholu i perfum
- redukuje nieprzyjemny zapach
- przeznaczony wyłącznie do stosowania na produkty dla dorosłych
- testowany dermatologicznie
- posiada neutralny zapach i smak
- łatwa aplikacja

Sposób użycia: czyszczone akcesoria spryskać preparatem i wytrzeć jeśli jest to konieczne.

Skład (INCI): Aqua (Water), Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Bis-PEG/PPG-14/14 Dimethicone, Cocamidopropyl
Betaine, Dimethicone.

Opakowanie: 100 ml

 

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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