
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

TICK TWISTER - Kleszczołapki® do usuwania kleszczy
 

Cena: 11,00 pln

Opis słownikowy

Producent Portica

Zastosowanie przeciw kleszczom

Opis produktu
 

 

Haczyki Tick Twister Kleszczołapki® pozwalają w prosty i bezpieczny sposób usuwać kleszcze ze skóry zwierząt i ludzi. Zaprojektowany
przez lekarza
weterynarii, wykonany w najwyższej technologii (o szerokości 1 / 10 mm ) doskonałej jakości produkt zapewnia proste i szybkie
usuwanie kleszczy.

 

Produkt Tick Twister sprzedawany jest po 2 sztuki w opakowaniu:
- duży haczyk do usuwania dużych kleszczy
- mały haczyk do usuwania bardzo małych kleszczy

 

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Właściwości:

- Nie pozostawiają śladów lub części kleszcza pod skórą!

- Nie naciskają na kleszcza, minimalizując ryzyko zarażenia się babeszjozą lub boreliozą.

- Bez konieczności stosowania znieczulania lub dodatkowych produktów chemicznych
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