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Leukoplast Elastic zestaw elastycznych plastrów
opatrunkowych - 20szt.
 

Cena: 10,90 pln

Opis słownikowy

Producent Leukoplast

Opis produktu
 

Zestaw oddychających i elastycznych plastrów z chłonnym opatrunkiem.

Plastry są elastyczne, dzięki czemu dobrze dopasowują się do ciała. Są odpowiednie do stosowania i opatrywania ran i skaleczeń w
pozostających w ruchu miejscach ciała i okolicach zgięć.

Należy ich używać na czystą, suchą skórę.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

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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Zestaw zawiera 20 plastrów w dwóch rozmiarach

12 szt. - 7,2 x 2,8 cm

8 szt. - 7,2 x 1,9 cm
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