
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Wkładki Seni Lady Super 15 szt wkładki urologiczne
 

cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 sztuk

Postać wkładki

Producent TZMO

Rejestracja wyrób medyczny artykuły higieniczne

Opis produktu
 

Wkładki Seni Lady Super dostały zaprojektowane z myślą o kobiecej anatomii,  fioletowe osłonki boczne zatrzymują mocz wewnątrz
wkładki, dzięki czemu chronią przed niechcianym zabrudzeniem bielizny.

Dodatkowa ochrona - dzięki fioletowym osłonkom bocznym wkładki Seni Lady chłoną mocz jeszcze lepiej i dają dodatkową ochronę
przed wyciekami.

Wysoka chłonność - wkładki Seni Lady są o wiele bardziej chłonne niż zwykła podpaska, stanowiąc tym samym doskonałe
zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu.

Oddychalność - wykonane z miękkich i delikatnych dla skóry materiałów wkładki Seni Lady pozwalają skórze oddychać i chronią ją przed
podrażnieniami.

Kontrola zapachu - specjalne mikrogranulki zawarte we wkładzie chłonnym zapewniają nie tylko suchość, ale także neutralizację
nieprzyjemnego zapachu.

Linia klasyczna - wkładki Seni Lady mają większy rozmiar, dlatego polecane są przy nasilającym się nietrzymaniu moczu.

Sposób użycia

Wyjmij wkładkę z opakowania i oderwij papier z paska klejowego, umieszczonego na spodniej części wkładki.

Przyklej wkładkę do bielizny w odpowiednim miejscu.

Sprawdź, czy wkładka jest przyklejona prosto, aby zapewnić sobie komfort i wygodę podczas jej noszenia.

Nie wyrzucaj wkładki do toalety – zużytą wkładkę wyrzuć do kosza na śmieci.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Skład

Wkł. anat. SENI LADY Super AIR

Uwagi do stosowania

Oddychające, anatomiczne wkładki urologiczne dla kobiet Seni Lady Super stanowią doskonałe zabezpieczenie przy średnim
nietrzymaniu moczu oraz zapewniają:

idealne dopasowanie do ciała

redukcję nieprzyjemnego zapachu moczu

ochronę przed wyciekami

szybką i dokładną dystrybucję wilgoci

swobodne oddychanie skóry

zminimalizowane ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych

pewniejsze zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu niż przy użyciu klasycznej podpaski

łatwe i pewne mocowanie do bielizny

gwarancję dyskrecji i komfortu.

Zawartość:

15 sztuk o wymiarach 18 x 37 cm

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TZMO

Pozwolenie: IL-5742/MM
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