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Dansac EasiSpray - do łatwiejszego usuwania plastrów, płytki
stomijnej 083-01 - 50ml
 

Cena: 50,30 pln

Opis słownikowy

Producent Dansac

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.141

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

 

Właściwości / zastosowanie:

- bezzapachowy i przyjazny dla skóry spray do łatwiejszego usuwania płytki ze skóry
- zbalansowany skład produktu oparty na delikatnym silikonie zapewnia wygodniejsze i bezbolesne usuwanie przylepca.
- brak uczucia zimnej skóry podczas stosowania
- pojemnik w technologii bag-in-can umożliwia aplikację środka pod dowolnym kątem i opróżnienie opakowania do ostatniej kropli płynu

Opakowanie: 50ml

Nr katalogowy Dansac 083-01

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
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