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TENA Lady slim ultra mini plus - specjalistyczne wkładki
anatomiczne 24szt.
 

Cena: 13,75 pln

Opis słownikowy

Producent TENA

Opis produktu
 

Wkładki specjalistyczne TENA Lady Slim Ultra Mini Plus z zastosowaną technologią microPROTEX™ to produkt o chłonności większej niż
u zwykłych wkładek. Polecane do codziennego stosowania w kropelkowym nietrzymaniu moczu.

Są małe i dyskretne jak tradycyjne wkładki higieniczne, ale kilka razy bardziej chłonne. Dzięki systemowi potrójnej ochrony, zapewniają
bezpieczeństwo przed towarzyszącym uczuciem wilgoci, przeciekaniem i powstawaniem nieprzyjemnego zapachu.

Wskazania: Odpowiednie dla kobiet z bardzo lekkim stopniem nietrzymania moczu.

Poziom chłonności: 1,5/8

Opakowanie: 24 sztuki

Właściwości:

Wyjątkowa jedwabista miękkość i delikatność wkładek dają uczucie komfortu i pełnej dyskrecji.
Przyklejone do bielizny na samoprzylepnym pasku, utrzymują się na miejscu i dopasowują do ciała.
Absorbują wilgoć i zatrzymują płyn, który wnika w ich wnętrze i jest wchłaniany przez mikroperełki.
Warstwa QuickDry Topsheet, błyskawicznie wchłania płyny i daje skórze uczucie większej suchości.
Wykorzystany system neutralizacji zapachów skutecznie kontroluje i blokuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu, dzięki
czemu przez cały użytkowniczkom wkładek towarzyszy uczucie świeżości.
System Fresh Odour Control ogranicza ryzyko wydostawania się na zewnątrz niepożądanych zapachów.
Produkt testowany dermatologicznie.

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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