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Pierwsza Pomoc przy ukąszeniu kleszcza CONTROLY
 

Cena: 14,40 pln

Opis słownikowy

Producent CONTROLY

Zastosowanie przeciw kleszczom

Opis produktu
 

Pierwsza Pomoc przy ukąszeniu kleszcza - zestaw do usuwania kleszcza.

 

W zestawie:

- specjalny przyrząd do usuwania kleszcza

 - 9 plastrów w cielistym kolorze w 3 rozmiarach (3 szt. 40x10mm, 3 szt. 72x19mm, 3 szt. 72x25mm)

- 1 wacik nasączony alkoholem

- instrukcja użycia i usuwania kleszcza

 

Właściwości:

- produkt medyczny

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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 - szybki i prosty w obsłudze

- posiada instrukcję jak krok po kroku usunąć kleszcza

- niewielki rozmiar umożliwia umieszczenie zestawu w domowej apteczne

- produkt idealny w podróży lub na wyjazdy
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