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BEPPY CLASSIC WET miękkie tampony bez sznureczka
WILGOTNE 8 sztuk
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AMED

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisTampony Beppy – bez sznureczków, specjalnie skonstruowane przez zespół ginekologówNadają się do uprawiania sportu,
pływania, na saunie, podczas podróży i przy współżyciu podczas menstruacji.Tampony Beppy to niezwykle higieniczne, delikatne i
elastyczne gąbki, które dopasowują się do kształtu Twojego ciała sprawiając, że czujesz się komfortowo i bezpiecznie podczas okresu.
Są niewidoczne gdyż nie posiadają sznureczków i zapewniają ochronę na dłużej niż zwykły tampon. Występują w dwóch rodzajach,
które dostępne są w naszej ofercie.Tampony Beppy są z powodzeniem stosowane przez miliony kobiet na całym świecie, na rynku
europejskim funkcjonują już od 10 lat! Jako użytkowniczka Beppy możesz być pewna, że używasz wysokiej jakości produktu. Tampony
Beppy są wyrobem certyfikowanym, posiadają certyfikat ISO 13485 (wyrób medyczny). Oznacza to, że tampony spełniają niezwykle
rygorystyczne wymogi międzynarodowe. Asha International producent tamponów Beppy posiada certyfikat ISO 9001. ISO 9001 jest
międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością.Cechy tamponów Beppy Wet:Wykonane z bardzo miękkiej,
elastycznej gąbkiNawilżane żelem o pH zgodnym z pH kobiecej pochwyŻel zwiera kwas mlekowy, który utrzymuje naturalne pH kobiecej
pochwy oraz ma działanie bakterio i grzybobójczeMają przyjemny, lawendowy zapachPosiadają specjalny otwór wraz ze zintegrowaną
pętlą ułatwiający wyjmowanieOferują niewidzialna ochronę nawet do 8 godzinSą bardzo dyskretne i niewidoczne ponieważ nie posiadają
sznureczkówJeden uniwersalny rozmiar, dopasowuje się do kształtu Twojego ciałaSą hypoalergiczneNOWY ULEPSZONY MODEL
chłonność większa o 15%Korzystanie z tamponów Beppy niesie za sobą wiele korzyści, możesz bez żadnego dyskomfortu:Pływać, brać
kąpielna saunęSpaćUprawiać seksUprawiać sportWychodzić wszędzie tam, gdzie krępowałaś się mając zwykłe tampony ze
sznurkamiTampon Beppy Wet został opracowany przez grupę najlepszych lekarzy ginekologów dla maksymalnej wygody i optymalnej
ochrony. Jest wygodny, delikatny i bezpieczny. Wilgotny tampon Beppy ma dodatkowo przyjemny lawendowy zapach, a środki
nawilżające są zgodne z pH kobiecej pochwy. Co więcej tampony wykonane są z hypoalergicznej gąbki co zapobiega wystąpieniu reakcji
alergicznej.
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