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Żel na małe oparzenia saszetka
Water-Jel (3 sztuki)
Cena brutto

9,72 zł

Cena netto

9,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

50

PKWiU

24.42.24-10.00

Producent

Boxmet

Opis produktu
Właściwości żelu to przede wszystkim chłodzenie ale również ochrona rany przed działaniem czynników zewnętrznych.
Kupując żel dajesz sobie gwarancje szybkiej poprawy stanu rany za niewielką cenę.
Postaw na żel na oparzenia. Saszetka taka jest idealnym rozwiązaniem, by włożyć do apteczki lub torebki. Nigdy nie wiemy,
kiedy możemy poparzyć skórę, a więc kiedy będzie niezbędny nam taki produkt. Taka saszetka nie zajmuje prawie w ogóle
miejsca, a spełnia swoje zadania fenomenalnie. Postaw na nią już dziś i nawet przy oparzeniu, walcz z bólem i
konsekwencjami oparzeń.
Opatrunek schładzający to skuteczny sposób na zaopatrzenie rany oparzeniowej.

Żel na małe oparzenia saszetka Water-Jel - 3 sztuki
Opatrunek hydrożelowy, schładzający na oparzenia. Działa przeciwbólowo.
Podstawowe cechy:
Łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu.
Składają się z żelu chłodzącego i nośnika (nietkanego poliestru) o przeznaczeniu medycznym.
Opatrunki Water-Jel natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed
zanieczyszczeniem ran.
Żel , którym nasączone są opatrunki oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie.
Opatrunki hydrożelowe, schładzające Water-Jel nie przyklejają się do i mogą być nakładane bezpośrednio na ranę.
Dostępne w kilku rozmiarach
W przypadku oparzeń o niewielkiej rozległości z powodzeniem można stosować żel na oparzenia w buteleczce lub
saszetkach.
Gdy mamy do czynienia z oparzeniami o dużej rozległości należy zastosować koce hydrożelowe, schładzające.
Przydatność do użycia wynosi 5 lat.

Żel na małe oparzenia w saszetkach jest bardzo skuteczny w opatrywaniu świeżych ran oparzeniowych. Dzięki małym
rozmiarom łatwo go zapakować w apteczce lub torbie podróżnej. Szczególnie sprawdza się przy wyjazdach wakacyjnych. Po
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nałożeniu wystarczy lekko zabandażować i rana jest zaopatrzona. Szybko przynosi ulgę w bólu. Doskonale sprawdza się gdy
zabieramy z sobą dzieci na wyjazd.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

