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TENA Lady Maxi Night - nocne podpaski anatomiczne 6 szt.
 

Cena: 14,75 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 szt.

Producent TENA

Opis produktu
 

TENA Lady Maxi Night to podpaski stworzone z myślą o zapewnieniu kobietom komfortu podczas snu. Dzięki podwójnej strefie chłonnej
i doskonałemu dopasowaniu do ciała zapewniają całonocną ochronę i wygodę. Dodatkową ochronę przed przeciekaniem zapewniają
poszerzona część tylna i elastyczne falbanki po bokach.

 

Wskazania: Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu.

 

 

Kluczowe korzyści i cechy:

- Zapewniają POTRÓJNĄ OCHRONĘ: przed wilgocią, przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem

- Są znacznie bardziej chłonne niż tradycyjne podpaski

- Mikroperełki wewnątrz podpasek wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości

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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- Neutralizują nieprzyjemny zapach co zapewnia system Fresh Odour Control

- Specjalna budowa z szerszą tylną częścią (Lie Down Protection) zapewnia dodatkową ochronę podczas snu.

- Elementy z których wykonano podpaski zostały przebadane dermatologicznie i są bezpieczna dla skóry a materiał jest miękki i
delikatny dla skóry

- Każda podpaska jest pakowana osobno, co pozwala by mieć ja zawsze przy sobie

 

Długość: 39,4 cm

Chłonność: 6/8 (ok. 900ml)

Opakowanie: 6 szt

 

 

Polecamy również kosmetyki firmy TENA:

 

 

- TENA Soft Wipes - chusteczki do osuszania

- TENA Wet Wipe - chusteczki oczyszczające

- TENA Barrier Cream - krem ochronny

- TENA Skin Lotion - lotion do ciała

- TENA Skin Cream - krem do pielęgnacji ciała

- TENA Wash Mouse - pianka do mycia

- TENA Wash Cream - krem myjący, butelka 1000ml
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