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Wkł.anat. TENA LADY (Slim) Ultra Mini 28sz
 

Cena: 9,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 28 szt.

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

O produkcie
Dyskretna i skuteczna ochrona za sprawą technologii microPROTEX™
Specjalistyczna podpaska TENA Lady Slim została starannie zaprojektowana dla skutecznej ochrony w nietrzymaniu moczu.
Technologia kompresyjna microPROTEX™ stanowi złożone połączenie ultrachłonnych materiałów, które wiążą wilgoć w odpowiednich
miejscach, zapewniając Ci poczucie pewności, którego potrzebujesz, i tak bardzo pożądaną dyskrecję. Specjalistyczna podpaska TENA
Lady Slim pomaga czuć się pewnie.

Znacznie bardziej chłonne niż zwykłe wkładki higieniczne
Specjalistyczne wkładki TENA Lady mają unikalny supercienki wkład, który zapewnia dwukrotnie większą chłonność niż zwykłe wkładki.
Zawiera on mikroperełki, które zatrzymują i izolują płyn. Specjalistyczne wkładki TENA Lady zapewnią Ci poczucie suchości, świeżości i
bezpieczeństwa.

Większa pewność siebie dzięki systemowi Fresh Odour Control, który skutecznie kontroluje nieprzyjemny zapach.
Nie pozwól, by nietrzymanie moczu Cię ograniczało! Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim posiadają system Fresh Odour Control,
który kontroluje nieprzyjemny zapach. Dzięki wkładce TENA Lady będziesz czuć się świeżo i pewnie w każdej sytuacji.

Jedwabiście miękkie i delikatne
Wkładki TENA Lady mają jedwabistą powierzchnię podobną do tkaniny, która jest wyjątkowo delikatna dla skóry. Dzięki temu TENA Lady
są tak wygodne, że prawdopodobnie zapomnisz, że je nosisz.

Błyskawiczna suchość dzięki warstwie QuickDry
TENA Lady mają specjalną perforowaną powierzchnię, która błyskawicznie absorbuje płyn, dzięki czemu skóra pozostaje świeża i sucha.
TENA Lady pozwolą Ci czuć się wygodnie i sucho przez cały dzień.

Potrójna ochrona przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci
Wszystkie produkty TENA Lady gwarantują Ci potrójną ochronę przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci.
Produkty TENA Lady pomogą Ci zachować uczucie suchości i bezpieczeństwa w ciągu dnia i podczas nocnego odpoczynku.
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Testowane dermatologicznie
Wszystkie elementy zastosowane w tym produkcie zostały przetestowane dermatologicznie, są bezpieczne i przyjazne dla skóry.

W opakowaniu: 28 sztuk.

Producent:
Essity Poland Sp. z o.o.,
ul. Bactstengatan 5,
S- 431 49 Molndal.
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