
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

TENA Men Pants Plus Medium 9 szt.
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 9 szt.

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Cienkie i zgodne z anatomią dzięki ConfioFit
TENA Pants z rozwiązaniem ConfioFit mają unikalny kształt dopasowany do budowy ciała, dzięki czemu oprócz wysokiego stopnia
ochrony zapewniają większą wygodę i są cieńsze. TENA Pants z rozwiązaniem ConfioFit dopasowują się kształtem do budowy ciała,
dzięki czemu są mniej widoczne pod ubraniem.

Wskaźnik wilgoci informuje, kiedy zbliża się czas na zmianę
Nie trzeba otwierać ochraniacza przed nietrzymaniem moczu TENA Pants, aby sprawdzić, czy nie wymaga on zmiany. Umieszczony na
zewnątrz wskaźnik wilgoci zmienia kolor z żółtego na niebieski, kiedy ochraniacz wymaga zmiany. Wystarczy jeden rzut oka na wskaźnik
wilgoci TENA Pants i wszystko wiadomo.

Dzięki podwójnej osłonie ConfioFit stanowią skuteczną barierę ochronną przed przeciekaniem
TENA Pants z rozwiązaniem ConfioFit mają bardzo skuteczne barierki, które zapewniają doskonałą ochronę w każdej pozycji — stojącej,
siedzącej i leżącej.

Szybka absorpcja płynów i wsad o dużej chłonności zapewniają długotrwałą suchość
Dzięki technologii FeelDry nawet duże ilości płynu są błyskawicznie usuwane i wchłaniane przez wkład chłonny. Mocz pozostaje
odizolowany we wsadzie, nawet gdy jest on poddawany naciskowi. Brak kontaktu ze skórą zapewnia większy komfort. Jest to także
podstawowy warunek zachowania zdrowej skóry.

Oddychające i delikatne dla skóry
TENA Pants mają w pełni oddychający materiał zewnętrzny, który pozwala na obieg powietrza. Zapobiega to niepotrzebnemu
zawilgoceniu, co daje większą wygodę i sprzyja zdrowiu skóry.

Łatwe zdejmowanie dzięki rozrywalnym szwom bocznym
TENA Pants Normal można łatwo zakładać i zdejmować. Wystarczy rozedrzeć szwy boczne i ściągnąć.

System Odour Neutralizer redukuje nieprzyjemny zapach amoniaku
System Odour Neutralizer redukuje nieprzyjemny zapach amoniaku, dając poczucie świeżości i godności.
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TENA Pants Plus Extra Small — szczególnie odpowiednie dla dzieci
Rozmiar Extra Small ze względu na małą wielkość jest szczególnie odpowiedni dla dzieci.

ROZMIAR:
Pasuje do obwodu bioder:

80 cm do 110 cm

Dostępne w opakowaniach:

Opakowanie detaliczne: 10 sztuk
Opakowanie detaliczne: 14 sztuk
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