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TENA PANTS PROSKIN NORMAL Majtki chłonne rozmiar L
10 sztuk
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 szt.

Postać -

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTENA PANTS NORMAL Majtki chłonne 10 sztuk LARGEPasuje do obwodu bioder:100 cm do 135 cmSlipy TENA Pants Normal są
bardziej Majtki chłonne TENA Pants Normal są bardziej dyskretne i wygodne niż kiedykolwiek! Jest to możliwe dzięki innowacyjnej
budowie. Najwięcej superchłonnych materiałów znajduje się tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Pozwala to uzyskać ściślejsze
dopasowanie do skóry, co zwiększa wygodę noszenia, zapewniając tak samo niezawodną ochronę. Pewność, suchość i bezpieczeństwo.
Łatwe zakładanie i zdejmowanie. TENA Pants Normal — bardziej dyskretne, 100% tak samo chłonne.TENA Pants delikatnie dopasowują
się do budowy ciałaSystem Odour Neutralizer redukuje nieprzyjemny zapach amoniakuWiększe bezpieczeństwo dzięki osłonom przed
przeciekaniem

TENA Pants delikatnie dopasowują się do budowy ciałaTENA Pants rozciągają się i dopasowują do ciała tak samo jak zwykła bielizna.
Majtki delikatnie przesuwają się zgodnie z ruchami ciała, dzięki czemu ochrona jest zawsze na swoim miejscu. TENA Pants bardzo
ściśle przylegają do ciała, co daje komfort i bezpieczeństwo.System Odour Neutralizer redukuje nieprzyjemny zapach amoniakuSystem
Odour Neutralizer redukuje nieprzyjemny zapach amoniaku, dając poczucie świeżości i godności.Większe bezpieczeństwo dzięki
osłonom przed przeciekaniemTENA Pants mają bardzo skuteczne barierki, które zapewniają dodatkową ochronę w każdej pozycji —
stojącej, siedzącej i leżącej.Szybka absorpcja płynów i wsad o dużej chłonności zapewniają długotrwałą suchośćDzięki technologii
FeelDry nawet duże ilości płynu są błyskawicznie usuwane i wchłaniane przez wkład chłonny. Mocz pozostaje odizolowany we wsadzie,
nawet gdy jest on poddawany naciskowi. Brak kontaktu ze skórą zapewnia większy komfort. Jest to także podstawowy warunek
zachowania zdrowej skóry.Łatwe zdejmowanie dzięki rozrywalnym szwom bocznymTENA Pants Normal można łatwo zakładać i
zdejmować. Wystarczy rozedrzeć szwy boczne i ściągnąć.Oddychające i delikatne dla skóryTENA Pants mają w pełni oddychający
materiał zewnętrzny, który pozwala na obieg powietrza. Zapobiega to niepotrzebnemu zawilgoceniu, co daje większą wygodę i sprzyja
zdrowiu skóry.
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