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Wkł. anat. SENI LADY Plus AIR 15szt
 

Cena: 17,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Środki higieniczne – wyrób medyczny inny 

PRODUCENT: TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26

ILOŚĆ:  15 sztuk

 

Seni Lady Plus to oddychające, anatomiczne wkładki urologiczne przeznaczone dla kobiet ze średnim nietrzymaniem moczu. Idealnie
dopasowują się do ciała, dzięki czemu zapewniają maksymalny komfort i pełną dyskrecję.

 

DZIAŁANIE:

Oddychające – warstwa zewnętrzna zbudowana z paroprzepuszczalnego materiału, dzięki któremu skóra może swobodnie oddychać.

Z kontrolą zapachu – specjalna właściwość superabsorbentu zawartego we wkładzie chłonnym niwelująca nieprzyjemne zapachy.

Z wyciągiem z zielonej herbaty – dodatkowym ekstraktem neutralizującym nieprzyjemne zapachy.

Bez lateksu – zmniejszają ryzyko uczuleń.

Extra Dry System – innowacyjny system dzięki, któremu wkładki wchłaniają znacznie szybciej.

Testowane dermatologicznie – uzyskały pozytywną opinię specjalistów prowadzących badania.

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Idealne dla kobiet w połogu.

 

WSKAZANIA:

Wkładki urologiczne Seni Lady Plus stworzone zostały z myślą o kobietach prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie komfort i
bezpieczeństwo połączone z dyskrecją. Wkładki urologiczne dla kobiet Seni Lady Plus  stanowią doskonałe zabezpieczenie przy średnim
nietrzymaniu moczu.

 Poziom chłonności 6/6

 

DAWKOWANIE:

Stosownie do potrzeb:

Sposób użycia

Wyjmij wkładkę z opakowania i oderwij papier z paska klejowego, umieszczony 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.

 

SKŁAD:

15 sztuk

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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