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TENA LADY SLIM MINI PLUS WINGS podpaski
specjalistyczne ze skrzydełkami 16 sztuk
 

Cena: 10,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 szt.

Postać -

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTENA LADY SLIM MINI PLUS WINGS podpaski ze skrzydełkami 16 sztukPoziom chłonności - 2,5/8Specjalistyczna podpaska TENA
Lady Slim Mini Plus Wings ze skrzydełkami została stworzona z myślą o ochronie w lekkim stopniu nietrzymaniu moczu. Zapewnia
POTRÓJNĄ OCHRONĘ przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią. Technologia kompresyjna microPROTEX™ sprawia, że
TENA Lady jest supercienka i dyskretna jak tradycyjna podpaska, ale dużo bardziej chłonna.Dyskretna i skuteczna ochrona za sprawą
technologii microPROTEX™Specjalistyczna podpaska TENA Lady Slim ma asymetryczny kształt, dzięki czemu dopasowuje się do
konturów ciała, zapewniając dyskrecję i komfortPotrójna ochrona przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem
wilgociDyskretna i skuteczna ochrona za sprawą technologii microPROTEX™Specjalistyczna podpaska TENA Lady Slim została
starannie zaprojektowana w celu skutecznej ochrony w nietrzymaniu moczu. Technologia kompresyjna microPROTEX to nowoczesne
połączenie ultrachłonnych materiałów, które wiążą wilgoć w odpowiednich miejscach. Zapewniają tak bardzo pożądane poczucie
pewności i dyskrecję. Specjalistyczna podpaska TENA Lady Slim pomaga czuć się pewnie.Specjalistyczna podpaska TENA Lady Slim
ma asymetryczny kształt, dzięki czemu dopasowuje się do konturów ciała, zapewniając dyskrecję i komfortWkładka TENA Lady Slim
oferuje znakomitą ochronę, komfort i dyskrecję. Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim mają asymetryczny kształt, dzięki czemu
dopasowują się do ciała. Zostały zaprojektowane, aby zapewnić swobodę ruchów i pomóc w pełni cieszyć się życiem.Potrójna ochrona
przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgociWszystkie produkty TENA Lady zapewniają potrójną ochronę przed
przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci. Produkty TENA Lady pomagają zachować uczucie suchości i
bezpieczeństwa w ciągu dnia i podczas nocnego odpoczynku.Testowane dermatologicznieWszystkie elementy zastosowane w tym
produkcie zostały przetestowane dermatologicznie, są bezpieczne i przyjazne dla skóry.Wyjątkowo delikatny dla skóry, zapewniający
suchość materiał Silky Soft SurfaceUtrzymanie suchości to istotny czynnik, który wpływa na poczucie świeżości i ochronę skóry.
Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim posiadają powierzchnię wykonaną z przypominającego w dotyku miękką tkaninę materiału
Silky Soft, który błyskawicznie odprowadza wilgoć z dala od skóry. Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim zapewniają suchość i
dodają pewności siebie.Większa pewność siebie dzięki systemowi Fresh Odour Control, który skutecznie kontroluje nieprzyjemny
zapach.Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim posiadają system Fresh Odour Control. Ten system mikroperełek zapewnia świeżość,
skutecznie kontrolując nieprzyjemny zapach. TENA Lady Slim zapewniają dyskrecję i wygodę.Pojedynczo pakowaneKażda
specjalistyczna podpaska TENA Lady Slim Mini znajduje się w osobnym opakowaniu, dzięki czemu możesz je wygodnie i dyskretnie
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nosić w torebce lub w kieszeni. Specjalistyczne podpaski TENA Lady Slim Mini można swobodnie zabrać ze sobą oraz w prosty sposób
pozbyć się ich po zużyciu.
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