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TENA Men Super level 3, 20 szt.
 

Cena: 47,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 szt.

Postać -

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ochrona lekkiego stopnia stworzona specjalnie dla mężczyzn z nietrzymaniem moczu.

Jest to łatwy w użyciu produkt, który przykleja się do bielizny na samoprzylepnym pasku, który unieruchamia wkład i utrzymuje w
optymalnej pozycji na bieliźnie, pozwalając bez obaw kontynuować codzienne zajęcia.

Zapewniają ochronę, dyskrecje i komfort użytkowania.

Jest to specjalny produkt zapewniający suchość przez cały dzień. 

 

 

Dodatkowe szczegóły:

Wkłady TENA For Men są tak dyskretne, że nikt nie zauważy, że je nosisz. Unikatowy rdzeń Lock Away Core™ zawiera mikroabsorbenty,
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które wiążą wilgoć z dala od ciała. Dodatkową ochronę zapewnia system Odour Control™ gwarantujący poczucie świeżości. Model Level
1 najlepiej nadaje się dla mężczyzn ze sporadycznymi objawami inkontynencji (kilka kropel).

 

 

Wskazania: Odpowiednie dla mężczyzn z nietrzymaniem moczu. Poziom chłonności: 5/8.

 

Jak zakładać?

Usuń taśmę ochronną z paska samoprzylepnego i umieść na wysokości krocza paskiem skierowanym ku bieliźnie — stronę szpiczastą
skieruj między nogi wzdłuż majtek.

Wyprostuj bieliznę i popraw wkład, tak aby wygodnie leżał. Możesz docisnąć pasek samoprzylepny do bielizny, aby lepiej przylegał.

 

 

Cechy i korzyści

• kształt stworzony z myślą o anatomii męskiego ciała

• absorbent zamyka mocz wewnątrz wkładu, pozostawiając powierzchnię suchą nawet przy dużej ilości płynu

• unikalny Odour Control™ chroni przed nieprzyjemnym zapachem i zapewnia uczucie świeżości

• elastyczne gumki na brzegach chronią przed przeciekaniem, tworzą kubełkowy kształt i zapewniają idealne dopasowanie do ciała

• pojedynczo pakowane by zapewnić pełną dyskrecję użytkowania

 

Opakowanie: 20 szt
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