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Bielizna chłonna Protechdry męska SLIPY białe M - dostępne
ostatnie sztuki
 

Cena: 101,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Majtki

Producent FLOPHARMA

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
ProtechDry® jest bielizną chłonną, wykonaną z wielofunkcyjnego, opatentowanego materiału o dużej zdolności absorpcji, stosowaną w
sposób zbliżony do zwykłej bielizny. Jest szczególnie zalecana u osób z lekkim nietrzymaniem moczu (dzienny wyciek moczu do 90 ml
dla mężczyzn) spowodowanym wzmożonym wysiłkiem, stresem, problemami z układem moczowym i po operacji. Dyskretne
wzornictwo wraz z ochroną i komfortem oferowanym przez bieliznę ProtechDry® pozwalają odzyskać komfort życia codziennego.

Sprawdzona Technologia
Większość testów oceniających technologię ProtechDry® ,w szczególności dotyczących oceny chłonności oraz
neutralizacji zapachu została potwierdzona badaniami naukowymi.

100% Absorpcja Cieczy
100% absorpcja cieczy (90 ml / dzień dla mężczyzn), przy zachowaniu całkowitej suchości warstwy stykającej się ze
skórą.

Łatwa w użyciu jak bielizna sportowa.
Bielizna ProtechDry® powinna być używana jak każdy inny rodzaj bielizny. Jednakże w celu osiągnięcia najwyższej
skuteczności działania należy zastosować się do poniższych zaleceń:

Wybierz odpowiedni dla siebie rozmiar;
Strefa chłonna powinna stykać się z obszarem narządów płciowych;
W praniu nie należy używać płynów zmiękczających, ponieważ może to spowodować zmniejszenie efektywności absorpcji;
Strefy chłonnej nie wolno prasować;
Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Skład Produktu: 90% bawełna; 5% elastyna; 3% wiskoza; 2% polipropylen.
Bielizna ProtechDry® jest dostępna dla mężczyzn jako bokserki lub slipy i różnych rozmiarach, w kolorze czarnym lub białym.
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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