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TENA Lady Slim Normal Specjalistyczne podpaski 12 sztuk
 

Cena: 13,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 szt.

Postać -

Producent ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
TENA Lady Slim Normal
Bezpieczna ochrona i najwyższa dyskrecja: TENA Lady Slim Normal z potrójną ochroną przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym
zapachem oferują niezawodne wsparcie przy lekkim i umiarkowanym nietrzymaniu moczu. Komfort noszenia jest szczególnie wysoki:
miękka, boczna, elastyczna wkładka idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Wkładka z technologią microPROTEX™ zapewnia
optymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu maksymalnej dyskrecji. Wkładka do majtek jest idealna dla kobiet z wrażliwymi
pęcherzami. Dzięki systemowi blokowaniu zapachów Fresh Odour Control, wkładki są wyposażone w zaawansowaną technologię z
mikroperełkami Fresh, które kontrolują zapachy. Zatrzymują ciecz i zapobiegają gromadzeniu się zapachów. TENA Lady Slim są
pakowane pojedynczo i mieszczą się w każdej kieszeni. Oznacza to, że możesz je zabrać ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Ułatwia to
również utylizację zużytego produktu. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji wkładek są testowane dermatologicznie i są
bezzapachowe.

Produkty TENA dla kobiet i mężczyzn obejmują różne warianty wkładek higienicznych, podpasek oraz bielizny dla osób z nietrzymaniem
moczu nadającej się do prania. Dla każdej potrzeby znajdzie się odpowiedni produkt.

TENA
Produkty TENA pomagają zachować bezpieczeństwo, suchość i brak nieprzyjemnego zapachu. Dzięki ponad 50-letniemu
doświadczeniu, TENA jest światowym liderem w dostarczaniu doskonałych i trwałych rozwiązań w zakresie nietrzymania moczu. W
naszej ofercie znajdują się produkty dla kobiet i mężczyzn, a także dla służby zdrowia i opiekunów rodzinnych.

Dawkowanie
Sposób użycia wyrobu medycznego/ Stosowanie: Przyklejane do bielizny.

Przechowywanie
Temperatura pokojowa

Producent
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