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Leukoplast Kids plastry dla dzieci x 12 szt
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Plastry

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Drobne skaleczenie? Mamy dla całej rodziny coś, co poprawi Ci humor: kolorowe plastry ze obrazkami zwierząt pomogą
dzieciom szybko zapomnieć o bólu.
Leukoplast kids to plastry z opatrunkiem na drobne skaleczenia i otarcia. Zostały stworzone specjalnie dla dzieci.
Kolorowe motywy zwierzęce: pociesz każde dziecko (i dorosłych!)
Materiał: przyjemny i przyjazny dla skóry
Nie przykleja się do rany: dzięki laminowanej, mikroperforowanej folii polietylenowej
Mocowanie: przyjazny dla skóry klej poliakrylowy zapewnia niezawodną przyczepność
Plastry Leukoplast dla dzieci pozwalają szybko zapomnieć o ranie. Kolorowe plastry z zabawnymi motywami zwierzęcymi
zapewniają komfort i sprawiają, że maluchy i dzieci w wieku szkolnym czują się lepiej!
Leukoplast kids chroni małe skaleczenia i otarcia Twojego dziecka. to miękki opatrunek, który nie przykleja się do rany dzięki
laminowanej mikroperforowanej folii polietylenowej. Kolorowy przylepiec, pokryty przyjaznym dla skóry klejem poliakrylanowym,
jest odporny na wodę i zanieczyszczenia. Zapewnia niezawodnie przywieranie. Farba drukarska jest odporna na ślinę i pot oraz
bezpieczna dla dzieci.
Zalety Leukoplast® kids:

Chroni małe skaleczenia i otarcia Twojego dziecka
Nie przykleja się do rany
Przyjazny dla skóry
Mnóstwo zabawnych, kolorowych motywów zwierzęcych dla dzieci
Odporne na wodę i zanieczyszczenia
Niezawodna przyczepność
Tusz do nadruku jest wodoodporny i bezpieczny dla dzieci
Rozmiary: 8 szt. (19 x 56 mm), 4 szt. (38 x 63 mm), łącznie 12 szt.

Kiedy stosować?
Idealny na drobne skaleczenia i otarcia u dzieci.
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Jak stosować?
Osusz łzy, przyklej plaster na ranę i delikatnie podmuchaj.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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