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COMPEED Plastry na pęcherze - wąskie - 6szt.
 

Cena: 25,50 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 szt.

Producent Compeed

Opis produktu
 

COMPEED® Plastry na pęcherze - wąskie absorbują wilgoć i formują ochronną poduszeczkę, aby błyskawicznie złagodzić ból
wywoływany przez pęcherz oraz zapewniają szybkie gojenie rany w optymalnych warunkach.

Odpowiednie do stosowania na mniejsze pęcherze lub z boku stopy.

Hydrokoloidowe plastry na pęcherze działają jak druga skóra, absorbując wilgoć i formując ochronną poduszeczkę, aby:

- Błyskawicznie złagodzić ból wywoływany przez pęcherz
- Chronić pęcherz przed otarciami
- Zapewnić szybkie gojenie rany w optymalnych warunkach

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/compeed-plastry-na-pecherze-waskie-6szt.html
http://www.aptusshop.pl/
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Jeden plaster utrzymuje się na miejscu przez kilka dni. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Rozmiar: 2 x 6 cm

Opakowanie: 6 szt.
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