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TENA Lady Pants Plus Noir L, 30 szt.
 

Cena: 94,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pierwsza w Polsce bielizna chłonna zaprojektowana specjalnie dla kobiet.

 

Kobieca, elegancka czerń podnosi pewność siebie i zapewnia pełną dyskrecję przy noszeniu ciemnych ubrań.

 

Bardzo miękki i oddychający materiał, z którego są wykonane, zwiększa komfort użytkowania.

 

TENA Lady Pants Noir poleca się do stosowania na co dzień w średnim oraz ciężkim nietrzymaniu moczu. Bielizna ta może być
zakładana i stosowana także jako zwykłe matki.

 

 

Opakowanie: 30 sztuk
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Rozmiar: L (44-54)

Rozmiar w pasie: 95-130 cm

 

Poziom chłonności: 5,5/8

 

Kolor: czarny

 

 

 

Właściwości:

 

Wkład bielizny TENA Lady Pants jest chłonny i dopasowany do kobiecego ciała, co zapewnia wyjątkową ochronę w czasie jej noszenia.

Majtki chłonne TENA Pants są niewidoczne pod ubraniem i nie odznaczają się pod nim, dzięki dobremu przyleganiu i dopasowaniu do
anatomii ciała. W trakcie chodzenia zapewniają dyskrecję i pełen komfort. Nowy czarny kolor pozwala na noszenie bielizny chłonnej
także w sytuacjach gdy kolor kremowy nie spełniał wymagań.

W przypadku wycieku moczu, wkład chłonny majtek TENA Pants, wchłania go i utrzymuje, a wykorzystanie systemu Odour Neutralizer
zabezpiecza dodatkowo przed wydostawaniem się nieprzyjemnego zapachu.
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Instrukcja korzystania:                            

Założyć bieliznę chłonną TENA Lady Pants jak zwykłą bieliznę. Po użyciu, aby zdjąć, poprzez rozerwanie majtek chłonnych wzdłuż
szwów bocznych. Po zdjęciu wyrzuć zużyty produkt do kosza na śmieci.
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