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GENTLE DAY mini podpaski ekologiczne dla nastolatek NA
DZIEŃ z paskiem anionowym 12 sztuk
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Gentle Day

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaGENTLE DAY mini podpaski ekologiczne dla nastolatek NA DZIEŃ z paskiem anionowym 12 sztukEkologiczne podpaski na
dzień z paskiem anionowym - ECO FAR-IR ANION, 12 szt., Gentle Day. Produkt stworzony z myślą o nastolatkach lub bardzo drobnych
kobietach.Gentle Day® TEENS Mini – nadzwyczaj delikatne, cienkie i wygodne podpaski dla nastolatek i kobietdo u?ycia w czasie okresu i ka?dego dnia przy obfitszej wydzielinie czy te? s?pym nietrzymaniumoczu.
Podpaski ze skrzyde?kami,  hydro?elem oraz powierzchni? z bawe?n?, która pozostaje sucha.Podpaski s? mniejsze i w??sze ni? klasyczne, ale przy pomocy hydro?elu znajduj?cego si? wewn?trzpodpaski wch?aniaj? prawie tyle, ile zwyk?a klasyczna podpaska przeznaczona na okres.
  Podpaski higieniczne Gentle Day® z anionowym paskiem o dalekich infraczerwonych promieniach(IR) uzyska?y patent na wynalazek (nr patentu 200510076755 na opakowaniu).
Do stosowania w czasie sk?pych miesi?czek, w drugiej po?owie okresu, przy obfitej wydzielinieka?dego dnia, przy sk?pym nietrzymaniu moczu w czasie poporodowym lub menopauzy.Brakpoczucia wilgoci - mi?kka powierzchnia z bawe?n? pozostaje sucha.Far-IR Anion pasek hamujenieprzyjemny zapach i rozmna?anie bakterii.Zapewniaj? uczucie ?wie?o?ci, skóra nie b?dzie grza?si? - wszystkie warstwy podpaski przepuszczaj? powietrze.Szczególnie polecane dla kobiet idziewcz?t z wra?liw? skór? i podatnym na alergie.Ekologiczne. Posiadaj? certyfikat ekologiczny Oeko-Tex® 100 (Nr 2011LK0006), spe?niaj? wymagania ekologiczne dla produktów posiadaj?cychbezpo?redni kontakt ze skór?. 
Najwy?szej jako?ci Gentle Day® podpaski z paskiem anionowym: do produkcji nie u?ywa si?materia?ów szkodliwych i alergizuj?cych, s? ca?kowicie wolne od chloru, ?rodków zapachowych ichemikaliów, które mog? powodowa? podra?nienia skóry. pH przyjazne dla skóry. Podpaski GentleDay® s? ekologiczne. Zapewniaj? uczucie ?wie?o?ci i komfortu, przepuszczaj? powietrze,zapewniaj? skórze oddychanie. Sterylne, unikalne opakowanie oraz pakowanie podpasek woddzielne saszetki chroni przed wilgoci? i mikroorganizmami. ISO 9001:2008 Standardy systemówzarz?dzania jako?ci?. Zapewniaj? jako?? produktów.ISO 14001:2004 Standard dla systemówzarz?dzania ?rodowiskowego. G?ównym celem niniejszego standardu jest promowanie ochrony?rodowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.Produkty wytwarza si? z surowców najwy?szej jako?ciprzestrzegaj?c rygorystycznych narodowych standardów higienicznych GB15979-2002.Podpaskihigieniczne Gentle Day® Far-IR Anion s? zgodne z wymogami Normy higienicznej RepublikiLitewskiej HN 64-1:2001.Protokó? badania mikrobiologicznego Nr M 5783 (M 14468 - M14471).Podpaskii higieniczne Gentle Day® nie s? ?rodkiem medycznym ani lekiem. 

SkładNajwyższej jakości Gentle Day® podpaski z paskiem anionowym: do produkcji nie używa się materiałów szkodliwych i
alergizujących, są całkowicie wolne od chloru, środków zapachowych i chemikaliów, które mogą powodować podrażnienia skóry. pH
przyjazne dla skóry.
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