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TENA LADY NORMAL Podpaski specjalistyczne o
anatomicznym kształcie 12 sztuk
 

Cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 szt.

Postać -

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTENA LADY NORMAL Podpaski o anatomicznym kształcie 12 sztukMiękkie specjalistyczne podpaski o anatomicznym kształcie.
Równie dyskretne co podpaski higieniczne, ale dużo bardziej chłonne. Zapewniają natychmiastową suchość i komfort.System Body
Shaped DryZone — doskonałe dopasowanie, chłonność i dyskrecjaWiększa pewność dzięki systemowi Fresh Odour ControlMiękkie i
elastyczne opaski boczne zapewniają lepsze dopasowanieDługość: 27 cmSystem Body Shaped DryZone — doskonałe dopasowanie,
chłonność i dyskrecjaTENA Lady mają kształt, który zapewnia doskonałe wchłanianie i zapobiega przeciekaniu. Doskonałe dopasowanie
i ochrona — będziesz mogła pozostać tak aktywna, jak zechcesz.Większa pewność dzięki systemowi Fresh Odour ControlTENA Lady
posiadają system Fresh Odour Control. Ten system mikropereł zapewnia świeżość, redukując namnażanie bakterii wytwarzających
amoniak, co eliminuje nieprzyjemny zapach. Nasz produkt zapewnia dyskrecję, wygodę i uczucie komfortu.Miękkie i elastyczne opaski
boczne zapewniają lepsze dopasowanieTu chodzi o Twoje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki elastycznym gumkom na krawędziach
specjalistyczne podpaski TENA Lady dopasowują się do kształtu Twojego ciała. Bez względu na to, co robisz, delikatnie dostosowują się
do Twoich ruchów. TENA Lady zapewniają swobodę poruszania bez niepokojenia się o przeciekanie.Wsad Dry Fast Core skutecznie
izoluje wilgoćWsad Dry Fast Core zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed przeciekaniem. Specjalistyczna podpaska zawiera
superchłonne mikrogranulki, które zatrzymują i izolują mocz. TENA Lady dają Ci pewność i komfort.Delikatny dla skóry materiał Silky
Soft SurfaceSkóra musi pozostawać sucha, abyś miała uczucie świeżości i uniknęła podrażnień. Dlatego specjalistyczne podpaski TENA
Lady mają podobną do tkaniny powierzchnię Silky Soft, która momentalnie odciąga wilgoć z dala od skóry. Specjalistyczne podpaski
TENA Lady dają Ci uczucie suchości i pewność.Pakowane pojedynczoKażda TENA Lady jest pakowana osobno, dzięki czemu można ją
dyskretnie zabierać ze sobą.Miękki, oddychający materiał zewnętrzny sprzyja zdrowiu skóryTENA Lady mają miękki, oddychający
materiał zewnętrzny, który pozwala na obieg powietrza i sprzyja zdrowiu skóry. Większa przewiewność, poprawia wygodę i daje uczucie
suchości i świeżości.
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