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Chusteczki nasączane Seni Care Sensitive 68 sztuk
 

Cena: 10,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 68 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Chusteczki nasączane Seni Care Sensitive delikatnie oczyszczają i łagodzą podrażnienia. Pozwalają w łatwy sposób utrzymać higienę
przez cały dzień
Polecane przede wszystkim do oczyszczania bardzo wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry, szczególnie u osób z nietrzymaniem
moczu. Skutecznie nawilżają i poprawiają elastyczność naskórka. Posiada zbilansowane pH przyjazne dla skóry.

Składniki aktywne:

Alantoina - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Przyspiesza
gojenie się ran oraz pobudza regenerację naskórka.
Wyciąg z Aloesu - łagodzi podrażnienia, a także zmiękcza twardy naskórek. Działa przeciwzapalnie i zapobiega przesuszaniu się skóry.
Gliceryna - silnie i dogłębnie nawilża i regeneruje skórę.
Produkt przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia

Do stosowania zamiast wody i mydła. Bez spłukiwania.
Chusteczki nasączane Seni Care Sensitive wykonane są z miękkiej włókniny delikatnej dla skóry. Dzięki dużej powierzchni 20 cm x 30 cm
umożliwiają proste, szybkie i ekonomiczne utrzymanie higieny osoby dorosłej.
Opakowanie posiada klapkę zamykającą, która chroni chusteczki przed wyschnięciem.

Niezbędnik opieki
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Opieka nad osobą starszą, obłożnie chorą czy z niepełnosprawnościami, zwłaszcza przy problemie nietrzymania moczu, wymaga
wyboru odpowiednich środków myjących i pielęgnujących, które zadbają o suchą, wrażliwą skórę narażoną na działanie drażniących
czynników. Osłabiony naskórek szybko ulega podrażnieniom i odparzeniom, a także może być jednym z powodów powstawania odleżyn.
Dlatego warto, by w „Niezbędniku opieki” znalazły się wszystkie preparaty Seni Care, które są niezwykle pomocne przy oczyszczaniu,
pielęgnacji i ochronie skóry.

Jednym z nich są chusteczki nasączane Seni Care Sensitive, przeznaczone dla osób ze skórą wyjątkowo wrażliwą, skłonną do
podrażnień. Umożliwiają bezpieczne oczyszczenie całego ciała, a także okolic intymnych – na przykład podczas zmiany wyrobu
chłonnego. Dzięki delikatnemu składowi bez kompozycji zapachowych, chusteczki nie wywołują podrażnień. Są większe od podobnych
produktów dedykowanych dzieciom, dlatego stanowią rozwiązanie wygodne i ekonomiczne. Pozwalają na łatwe odświeżenie skóry w
przypadku ubrudzenia się podopiecznego, a także podczas gorących miesięcy. Znacznie ułatwiają pracę opiekunowi, który może szybko
zadbać o czystość i komfort podopiecznego.

 Producent:

TZMO SA
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