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TENA PANTS PROSKIN PLUS Majtki chłonne rozmiar M 10
sztuk
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 szt.

Postać majt. chłon.

Producent ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTENA PANTS PROSKIN PLUS Majtki chłonne rozmiar M 10 sztukTENA ProSkin Pants Plus to miękkie i wygodne majtki chłonne dla
kobiet i mężczyzn. Idealnie sprawdzą się zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. W przeciwieństwie do zwykłych pieluch dla dorosłych,
majtki chłonne TENA ProSkin Pants wyposażone są w najnowsze rozwiązania ograniczające wilgoć, by zapewnić uczucie suchości,
zabezpieczenie przed przeciekaniem i kontrolę zapachu. Technologia FeelDry Advanced™, zapewniająca całkowitą ochronę, szybko
odciąga płyn z powierzchni, a chłonny wkład niezwłocznie zamyka nawet duże ilości moczu wewnątrz, pomagając utrzymać zdrowie
skóry. Te jednorazowe majtki chłonne wykonane są z oddychających materiałów przypominających w dotyku tkaninę charakteryzują się
doskonałą chłonnością, a fakt, że są wsuwane niczym zwykła bielizna sprawia, że produkt ten zachęca do niezależnego, aktywnego
życia.Majtki chłonne TENA ProSkin Pants dostępne są w dużej gamie rozmiarów i szerokim zakresie chłonności.Potrójna ochrona dla
zdrowej skóry Potrójna ochrona, zapewniająca uczucie suchości, miękkości oraz zabezpieczenie przed przeciekaniem, pomaga
zachować naturalnie zdrową skórę.

Produkty na nietrzymanie moczu TENA ProSkin szybko pochłaniają płyn dzięki technologii FeelDry Advanced™FeelDry Advanced™

Górna warstwa oraz warstwa rozprowadzająca wchłaniają płyn, utrzymując skórę w suchości.Produkty chłonne na nietrzymanie moczu
TENA ProSkin wykonane są z przypominających w dotyku tkaninę, oddychających materiałów w celu zapewnienia komfortu i zdrowia
skóryOddychające materiałyOddychający materiał przypominający tkaninę pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, zapewniając
zdrowie skóry i komfort.

Produkty chłonne na nietrzymanie moczu TENA ProSkin są przebadane dermatologiczniePrzebadane dermatologicznieProdukty TENA
ProSkin zostały przebadane dermatologicznie, a ich skuteczność oraz łagodność dla skóry została poparta badaniami.

ROZMIAR M: 80 cm do 110 cmMajtki chłonne TENA Pants ProSkin są zakładane jak zwykła bielizna. Aby zdjąć produkt wystarczy
rozerwać szew boczny.
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