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Lansinoh jednorazowe wkładki laktacyjne x 60 szt
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 szt.

Postać Wkładki

Producent SENSIMED

Rodzaj rejestracji Środek higieniczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Środek higieniczny Lansinoh jednorazowe wkładki laktacyjne to produkt dostosowany do każdego rozmiaru i kształtu piersi. Jest
dedykowany kobietom w okresie laktacji. Wkładki laktacyjne są cienkie i dyskretne w stosowaniu, a przy tym wyróżniają się bardzo dobrą
chłonnością i komfortem stosowania na co dzień. Nie podrażniają wrażliwej skóry piersi, brodawek czy sutków, przez co nie przyczyniają
się do ich dolegliwości bólowych.

Na co są jednorazowe wkładki laktacyjne Lansinoh? Wskazaniem do stosowania środka higienicznego jest ochrona przed
przeciekaniem pokarmu na odzież wierzchnią. Kobiety w okresie laktacji niejednokrotnie zmagają się z problemem niekontrolowanego
wycieku pokarmu z piersi. Zazwyczaj wiąże się to z nadprodukcją pokarmu w początkowych tygodniach laktacji. Mleko może też
wyciekać, gdy kobieta przegapi porę karmienia, a poza tym dużą rolę odgrywa tu psychika kobiety, gdyż często mleko wycieka, gdy
matka pomyśli o dziecku, usłyszy jego płacz itd. W tym przypadku pomóc mogą jednorazowe wkładki laktacyjne Lansinoh. Każda
wkładka jest w stanie pochłonąć nawet 20 razy więcej niż sama waży, jednocześnie chroniąc przed przeciekaniem mleka na stanik czy
ubranie i zapewniając skórze ochronę przed kontaktem z wilgocią. Lansinoh jednorazowe wkładki laktacyjne są niewidoczne pod
bielizną, więc można korzystać z nich dyskretnie. Ich wyjątkowa powłoka mająca strukturę plastra miodu sprawia, że powstaje specjalna
warstwa wodoodporna, chroniąca przed przeciekaniem mleka.

W opakowaniu znajduje się 60 sztuk jednorazowych wkładek laktacyjnych Lansinoh. W skład opakowania wchodzą wkładki laktacyjne
pakowane każda pojedynczo, dzięki czemu można w higieniczny sposób nosić ich zapas przy sobie, by móc je dyskretnie wymienić w
razie potrzeby. Lansinoh jednorazowe wkładki laktacyjne mają 2 samoprzylepne paski. Dzięki nim nie trzeba martwić się o przesuwanie
się wkładki wewnątrz stanika i tym samym o zawilgocenie odzieży. Lansinoh jednorazowe wkładki laktacyjne to produkt odpowiednio
wyprofilowany i wygodny w noszeniu. Wkładki laktacyjne są wykonane z delikatnego dla wrażliwej skóry materiału, który nie
przepuszcza wilgoci, ale jednocześnie jest oddychający. We wkładkach laktacyjnych wykorzystano specjalną technologię One-way,
dzięki której produkt dobrze wchłania wilgoć, pozostawiając skórę piersi i brodawek suchą w dzień i w nocy. W środku każdej wkładki
laktacyjnej znajduje się specjalny, super-absorbujący polimer, dzięki któremu wilgoć jest zatrzymywana we wnętrzu wkładki. Co ważne,
po zawilgoceniu wkładki nadal zachowują swój kształt.
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Jak stosować Lansinoh jednorazowe wkładki laktacyjne? Każda z nich jest produktem jednorazowego użytku, który ma naturalny
kształt dostosowany do piersi. Wkładki w opakowaniu zbiorczym są pakowane pojedynczo. Aby skorzystać z wkładki, należy wyjąć ją z
opakowania zbiorczego oraz potem z pojedynczego, a następnie zdjąć pasek zabezpieczający warstwę klejącą i ustawić wkładkę tak,
aby wygodnie okalała sutek i jednocześnie była przyklejona do biustonosza, co zabezpieczy przed jej przesuwaniem.

Charakterystyka

Dyskretne, naturalnie wyprofilowane
Pakowane pojedynczo dla zachowania sterylności i higieny
Odpowiednie do każdego rozmiaru i kształtu piersi
Technologia “One-way” gwarantuje skuteczne wchłanianie wilgoci by pozostawić skórę suchą w dzień i w nocy
2 paski samoprzylepne zapobiegają ześlizgiwaniu się wkładki
Oddychająca warstwa zewnętrzna zabezpiecza odzież przed zawilgoceniem i przemoczeniem
Miękka i oddychająca warstwa wewnętrzna dla maksymalnego komfortu użycia
Super-absorbujący wilgoć polimer zatrzymuje wilgoć w środku wkładki
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