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TENA WET WASH GLOVE Nawilżane rękawice do mycia ciała
8 szt.
 

Cena: 10,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 8 szt.

Producent TENA

Opis produktu
 

Nawilżane, delikatne rękawice do mycia ciała, stanowiące doskonałe rozwiązanie do codziennego mycia bez użycia wody i mydła.
Miękkie, bezzapachowe rękawice do mycia są wstępnie nawilżone delikatną formułą, nie wymagającą spłukiwania i łagodnie
oczyszczającą wrażliwą skórę osób starszych. Rękawica umożliwia szybkie i wygodne użytkowanie, podczas gdy dłoń jest zakryta,
zapewniając tym samym właściwą higienę. Komfort użytkowania można zwiększyć poprzez ogrzanie rękawicy w kuchence
mikrofalowej, zachować należy przy tym jednak zachować ostrożność aby uniknąć oparzenia skóry.

 Właściwości:

- jednorazowe łatwe i szybkie w użyciu

- wygodna pielęgnacja

- nie ma konieczności spłukiwania i osuszania skóry

- wstępnie nawilżone delikatną emulsją oczyszczającą

- bezzapachowe

- odpowiednie dla osób o skórze wrażliwej

- przed użyciem można je ogrzać w mikrofalówce

- przebadane dermatologicznie

- nie zawierają alkoholu 

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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- zatwierdzone przez Stowarzyszenie Skin Health Alliance 

 

 

Rozmiar: 15 x 23 cm

Opakowanie: 8 szt.

 
 

Galeria
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