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3M (Viscoplast) zestaw plastrów opatrunkowych dla dzieci
Kubuś i przyjaciele
 

Cena: 11,90 pln

Opis słownikowy

Producent 3M

Opis produktu
 

Zestaw plastrów opatrunkowych z wizerunkiem postaci z bajki o Kubusiu Puchatku.

- Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi
- barwnik bezpieczny dla skóry dziecka
- hipoalergiczne, przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza (pozwalają skórze oddychać)
- miękkie dopasowujące się do ciała
- opatrunek nie przywiera do rany
- sprężyste zapewniają swobodę ruchu

Zestaw zawiera 10 szt. plastrów o rozmiarze 72 x 25 mm na podłożu Comfort.

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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