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TENA Czepek do mycia włosów
 

Cena: 16,39 pln

Opis słownikowy

Producent TENA

Zastosowanie ułatwienia w łazience

Opis produktu
 

Przeznaczenie:
- Dla osób leżących, obłożnie chorych, niesamodzielnych
- Do stosowania w podróży
- Dla pacjentów z demencją, którzy boją się wody lub zamiast kąpieli (np. przy gorączce)
- Dla osób po operacjach oczu, kiedy kontakt z wodą jest niewskazany

Właściwości:
- Komfortowe mycie włosów i skuteczna pielęgnacja bez użycia wody
- Testowany dermatologiczne
- Skutecznie usuwa nawet krew, tłuszcz czy jodynę
- Nie zawiera parabenów
- pH neutralne dla skóry
- Szampon z odżywką o delikatnym zapachu pozostawia włosy czyste i świeże
- Dostępny w standardowym rozmiarze, pakowany pojedynczo
- Czepek łączy w sobie szampon do stosowania na sucho z odżywką o delikatnym zapachu – nie wymaga spłukiwania wodą
- Może być stosowany w temperaturze pokojowej. Dla zwiększenia komfortu zamknięte opakowanie można podgrzać w mikrofalówce

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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