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TENA Lady Normal Night - specjalistyczne podpaski na noc -
10szt.
 

Cena: 15,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent TENA

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.100.PW, P.101.PW

Opis produktu
 

Miękkie, specjalistyczne podpaski TENA Lady Normal Night o anatomicznym kształcie do stosowania w nocy. Są bardziej chłonne niż
tradycyjne podpaski ale równie dyskretne. Zapewniają natychmiastową suchość i komfort. Zastosowanie systemu Fresh Odour Control
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 

Kształt podpasek TENA Lady Normal Night pozwala na doskonale dopasowanie do naturalnych kształtów ciała, a szerszy tył jest
dodatkowym zabezpieczeniem i ochroną w nocy, podczas snu.

Podpaski specjalistyczne TENA to produkt polecany osobom z lekkim i średnim stopniem nietrzymania moczu.

 

 

 

Zalety:

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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- Samoprzylepny pasek utrzymuje wkład na miejscu.

- Lepsza chłonność oferuje znakomitą ochronę przed wyciekami w nocy

- Chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż w przypadku tradycyjnych podpasek.

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

- Podpaski są miękkie i delikatne dla skóry

- Unikalny system Fresh Odour Control™ neutralizuje zapach i zapobiega powstawaniu i nieprzyjemnego zapachu, nawet w nocy.

 

- Każda podpaska pakowana pojedynczo

 

- Produkt testowany dermatologicznie

 

- Dzięki ochronie Lie Down Protection zapewnienia odpowiednią ochronę w pozycji leżącej podczas snu

 

 

Opakowanie: 10 szt

 

Chłonność: 3,5/8 (ok. 530ml)
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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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