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TENA Lady slim ultra mini - specjalistyczne wkładki
anatomiczne 48szt.
 

Cena: 22,70 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 48 szt.

Producent TENA

Opis produktu
 

Specjalistyczne wkładki TENA Lady Ultra Mini polecane do codziennego stosowania w lekkim stopniu nietrzymania moczu.

Są tak małe i dyskretne jak zwykłe wkładki higieniczne, ale kilka razy bardziej chłonne. Mają tylko 3 mm grubości, co wpływa na komfort
noszenia. Dodatkowo zapewniają uczucie suchości, a system zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Teraz wkładki TENA Lady Ultra Mini posiadają unikalny system Fresh Odour Control™, neutralizujący nieprzyjemny zapach, dzięki czemu
podczas ich używania odczuwa się świeżość i bezpieczeństwo..

Wskazania: Odpowiednie dla kobiet z bardzo lekkim stopniem nietrzymania moczu. Poziom chłonności: 1/8.

Zalety:

- Warstwa górna QuickDry Topsheet zapewnia szybkie wchłanianie i zatrzymuje płyn z dala od ciała, dając poczucie większej suchości.
- Samoprzylepny pasek utrzymuje wkład na miejscu.
- System Fresh Odour Control™ ogranicza ryzyko wydostawania się na zewnątrz niepożądanych zapachów, zapewniając świeżość i
dyskrecję.
- Materiałowa powłoka bezpośrednio przy ciele.
- System Body Shape™ doskonale dopasowuje się do ciała

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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- chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek
- system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i  skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
- jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry

Opakowanie: 48 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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