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Wkładki anatomiczne Tena Lady Extra x20 sztuk
 

Cena: 33,35 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

SCA Hygiene Products

Postać wkładki anatomiczne

Typ produktu wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Miękkie wkłady o anatomicznym kształcie. Te wygodne wkłady zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dużej chłonności.
Pacjentka czuje się sucho i bezpiecznie.

System Body Shaped DryZone — doskonałe dopasowanie, chłonność i dyskrecja
System Fresh Odour Control redukuje nieprzyjemny zapach
Miękkie i elastyczne opaski boczne zapewniają lepsze dopasowanie

System Body Shaped DryZone — doskonałe dopasowanie, chłonność i dyskrecja

TENA Lady nie tylko zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale także dyskrecję i ochronę przed przeciekaniem. Wkłady
anatomiczne TENA Lady mają strefę chłonną dopasowaną do kształtu ciała, co zapewnia komfort i wygodę podczas noszenia.

System Fresh Odour Control redukuje nieprzyjemny zapach

Specjalistyczne podpaski TENA Lady mają system Fresh Odour Control. Ten unikalny system mikropereł zapewnia świeżość, redukując
namnażanie bakterii wytwarzających amoniak, co eliminuje nieprzyjemny zapach. Nasz produkt zapewnia dyskrecję, wygodę i poczucie
godności.

Miękkie i elastyczne opaski boczne zapewniają lepsze dopasowanie

Dzięki miękkim i elastycznym gumkom na krawędziech, specjalistyczne podpaski TENA Lady lepiej dopasowują się do kształtów ciała,
co zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekaniem i większą wygodę.
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Wsad Dry Fast Core skutecznie izoluje wilgoć

Wsad Dry Fast Core zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed przeciekaniem. Superchłonny wsad odizolowuje mocz i trzyma go z
daleka od skóry.

Delikatny dla skóry materiał Silky Soft Surface

Materiał Silky Soft Surface ma gładką i delikatną powierzchnię podobną do tkaniny, która momentalnie odciąga wilgoć — skóra
pozostaje sucha, co sprzyja jej zdrowiu.

Pakowane pojedynczo

Każda TENA Lady jest pakowana osobno, dzięki czemu można ją dyskretnie zabierać ze sobą.

Miękki, oddychający materiał zewnętrzny sprzyja zdrowiu skóry

TENA 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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