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Corega Super Mocny - krem mocujący do protez - delikatnie
miętowy 40g
 

Cena: 20,70 pln

Opis słownikowy

Producent GlaxoSmithKline

Opis produktu
 

Krem mocujący do protez całkowitych i częściowych Corega Super Mocny zapewnia wyjątkowo silne trzymanie protezy przez cały
dzień. Tubka posiada unikalną końcówkę, która ułatwia aplikację kremu.

Nawet jeśli Twoja proteza jest dobrze wykonana i świetnie pasuje, stosowanie kremu mocującego Corega pomoże zapewnić utrzymanie
i stabilizację protezy, dzięki czemu będziesz mógł jeść twarde i włókniste pokarmy. Corega pomoże również zapobiec dostawaniu się
drażniących resztek pokarmu między protezę a dziąsła.

Smak: delikatnie miętowy

 

Pojemność: 40g

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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