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Miska higieniczna do mycia z formułą antybakteryjną
 

Cena: 17,90 pln

Opis słownikowy

Producent MALTEX

Opis produktu
 

Wygodna i praktyczna miska z wysokiej jakości tworzywa wolnego od BPA z formułą antybakteryjną ułatwiająca utrzymanie higieny
osobistej u osób starszych lub chorych.

Produkt posiada 3 komory, z których dwie przeznaczone są na wodę. W jednej może znajdować się ciepła, czysta woda do mycia lub
woda z mydłem, a do drugiej można wyciskać wodę brudną np. z gąbki. Trzecia komora może posłużyć jako miejsce do umieszczenia
kosmetyków do mycia lub akcesoriów kosmetycznych i higienicznych takich jak waciki czy patyczki. Oprócz praktycznych komór,
posiada płytki okrągły otwór (średnica: 5,5cm), w którym umieścić można kosmetyki do mycia.

Miska higieniczna jest łatwa w utrzymaniu czystości, przy zastosowaniu domowych środków czystości, a właściwości antybakteryjne
zwiększają bezpieczeństwo użytkownika.

 

Wymiary:

- długość miski: 27 cm

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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- szerokość miski: 30,5 cm
- wysokość miski: 10,5 cm

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

 

 

Galeria
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