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Lansinoh Nursing Pads, wkładki laktacyjne wielorazowego
użytku, 4 sztuki
 

Cena: 37,16 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 szt.

Postać -

Producent SENSIMED

Rejestracja Środek higieniczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Wielorazowe wkładki laktacyjne Lansinoh zapewniają aż trzywarstwową ochronę przed przeciekaniem:
1 – miękka warstwa wewnętrzna zapewnia wysoki komfort nawet bardzo wrażliwej skórze
2- włókna bambusowe zwiększają chłonność i przyspieszają wysychanie
3- wodoodporna warstwa zewnętrzna gwarantuje pewność, że Twoje ubranie pozostanie zawsze suche.

Kształt łezki gwarantuje idealne dopasowanie do każdego kształtu i wielkości piersi. Warto je mieć ze sobą już od pierwszych chwil
karmienia piersią.
Wygodne, łatwe w praniu wielorazowe wkładki Lansinoh mogą być prane w pralce w temperaturze 40°C, w specjalnym woreczku
dołączonym do każdego opakowania.
Łatwe w użyciu: umieść wielorazową wkładkę Lansinoh wewnątrz stanika – miękką stroną przykładając do ciała tak, żeby wzór
serduszka był na zewnątrz. Zmieniaj wkładki zawsze kiedy są mokre i pierz w pralce po każdym użyciu. Do prania używaj specjalnego
woreczka dołączonego do każdego opakowania.

 Cechy produktu:

Wielorazowe wkładki Lansinoh zapewniają komfort nawet najbardziej wrażliwej skórze.
  Unikalny kształt łezki dopasowuje się do kształtu i wielkości każdej piersi, wkładki pozostają niemal niewidoczne pod ubraniem
  Wyjątkowy wkład zrobiony z włókien roślinnych pomaga wchłaniać więcej i wysychać szybciej.
  Wkładki wielorazowego użytku mogą być prane w pralce w temperaturze 40°C w wygodnym woreczku dołączonym do każdego
opakowania
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Szczegóły:

Zawiera 4 wkładki wielorazowego użytku, do stosowania w ciągu dnia i w nocy
  Nadają się do prania w pralce.
  Prać w specjalnym woreczku dołączonym do każdego opakowania.
  Nie stosować wybielaczy i płynów zmiękczających tkaniny.
  Suszyć na płasko.
  Nie prasować.
  Skład: przód: 100% Polyester.
  warstwa wewnętrzna: 80% wiskoza bambusowa, 20% Polyester.
  tył i łączenia: 100% Polyester z dodatkiem TPU
  Wyprodukowano w Chinach.

Producent:

Lansinoh
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