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صابون شستشو / بهداشت و مراقبت بدن / لوازم بهداشتی / آرایشی، بهداشتی و سالمت / فروشگاه اینترنتی دیجی کاال

 امکان تحویل
۷ روز هفته اکسپرس

امکان ۲۴ ساعته
ضمانت پرداخت در محل

اصل بودن کاال

بازخورد درباره این کاال

بیش از ۲۰ نفر از خریداران اینصابون اورکلین زغال 65 گرمی
محصول را پیشنهاد داده اند

۴.۱(۳۶)۳۰ دیدگاه کاربران

دسته بندی :  برند : متفرقه

ویژگی های محصول
جامدنوع صابون:

انواع پوستمناسب برای:

صورت، بدن، دستقابل استفاده برای:

+

صابون شستشو

موارد بیشتر

خیر | بلی آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟ 


فروشنده: شرکت آنالین نقره

۸۰٪ رضایت از کاال | عملکرد: ۵ از ۵ 

گارانتی اصالت و سالمت فیزیکی کاال

تامین کاال از ۱ روز کاری آینده

۱۲,۴۰۰ تومان

۲ امتیاز پس از فعال سازی دیجی کالب و خرید این
کاال

افزودن به سبد خرید

مشاهده۳ فروشنده دیگر این کاال

کاالی خود را در دیجی کاال بفروشیدلیست فروشنده / گارانتی های این محصول

گارانتی اصالت و
تومان۱۲,۴۰۰سالمت فیزیکی کاال

گارانتی اصالت و
تومان۱۲,۵۰۰سالمت فیزیکی کاال


شرکت آنالین نقره

| ۸۰٪ رضایت از کاال عملکرد: ۵ از ۵ 
تامین کاال از ۱ روز کاری

آینده افزودن به سبد


فروشنده برگزیده الوین تجارت 

| ۸۰٪ رضایت از عملکرد: ۰.۸ از ۵ 
کاال

تامین کاال از ۲ روز کاری
آینده افزودن به سبد

مشاهده (۲) فروشنــــده / گارانتی بیشتـــــر

محصوالت مرتبط
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DKP - ۹۶۶۲۶۸ شناسه کاال :

نقد و بررسی مشخصات نظرات کاربران پرسش و پاسخ 

نقد و بررسی اجمالی

آالیندهای هوا نقش مهمی در بسته شدن روزنه های پوست صورت دارند. با صابون

زغال اورکلین دیگر نگران تاثیر آلودگی هوا بر روی پوست خود نباشید. یکی از مهمترین

خواص صابون زغال اورکلین که ضد تاثیرآلودگی هوا بر پوست میباشد کمک کردن به

پاکسازی حفره ها و روزنه های پوست و همچنین حفظ تعادل ولطافت پوست میباشد ،

زیرا سموم موجود در آالینده ها تاثیر بسیار منفی بر روی الیه های پوستی گذاشته و

موجب فرسودگی وچروک و عدم تنفس پوست میگردد که میتواند آسیبهای جدی برای

پوست ایجاد کند. کربن فعال موجود در صابون زغال اورکلین بر روی این ذرات می چسبد

و با شستشو براحتی پاک میشود از طرف دیگر گلیسرین موجود در صابون زغال اورکلین

موجب رطوبت بیشتر پوست .گردیده و از شکست و چروک و پیری پوست جلوگیری

میکند.

راهنمای خرید از
دیجی کاال

از تخفیف ها و جدیدترین های دیجی کاال باخبر شوید:با دیجی کاالخدمات مشتریان

آدرس ایمیل خود را وارد کنید

دیجی کاال را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

برگشت به باال 

ضمانت اصل بودن کاال۷ روز ضمانت بازگشتپرداخت در محلپشتیبانی ۲۴ ساعتهتحویل اکسپرس

نحوه ثبت سفارش

رویه ارسال سفارش

شیوه های پرداخت

پاسخ به پرسش های متداول

رویه های بازگرداندن کاال

شرایط استفاده

حریم خصوصی

گزارش باگ

اتاق خبر دیجی کاال

فروش در دیجی کاال

فرصت های شغلی

تماس با دیجی کاال

درباره دیجی کاال

ارسال



صابون اورکلین شفاف مدل زردچوبه 65 گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

صابون زغالی اورکلین مدل Charcoal مجموعه 2

عددی حج...

۲۴,۰۰۰ تومان

صابون اورکلین گلیسیرینه شفاف 65 گرمی

۱۰,۹۰۰ تومان
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هفت روز هفته ، ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستیم

info@digikala.comآدرس ایمیل :۶۱۹۳۰۰۰۰ - ۰۲۱شماره تماس :

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی کاال فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بالمانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نوآوران فن آوازه (فروشگاه آنالین دیجی کاال)
می باشد.
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