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SCHÜLKE Esemtan - pianka czyszcząco-pielęgnująca 500ml
 

Cena: 27,20 pln

Opis słownikowy

Producent Schulke-Mayr

Opis produktu
 

Esemtan® - pianka czyszcząco-pielęgnująca przeznaczona jest do skóry zanieczyszczonej wydalinami, u obłożnie chorych pacjentów,
mających problemy z trzymaniem moczu i kału. Esemtan pianka czyszcząco-pielęgnująca delikatnie myje skórę, zawiera również
substancje o właściwościach natłuszczających. Zawartość substancji o właściwościach powierzchniowo-czynnych w połączeniu z
fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują redukcję niepożądanych drobnoustrojów. esemtan® - pianka czyszcząco-
pielęgnująca nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny zapach kału i moczu.

Zalety:

- skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenia,
- nie powoduje zakłóceń w oddychaniu skóry,
- eliminuje nieprzyjemne zapachy,
- nie powoduje wysuszania skóry,
- nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych,
- bez konieczności użycia wody

Wskazówki dotyczące stosowania:
Przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem, a następnie z odległości ok. 20 cm nanieść piankę na zanieczyszczone miejsca
ciała, pozostawić na chwilę w celu umożliwienia działania preparatu a następnie zebrać piankę wraz z zanieczyszczeniem
jednorazowym ręcznikiem lub ligniną. Przy silnym zabrudzeniu zabieg należy powtórzyć.

Dane produktu
Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Isobutane, Isopropyl Palmitate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Caprylic/Capric Triglyceride,
Parfum, Benzyl Alcohol, Phenetyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Butane, Propane, Lactic Acid, Potassium Hydroxide.
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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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