KATALOG PRODUKTÓW

Testy ciążowe Ducenti

100%

Test ciążowy HCG PREMIUM płytkowy,
w kartoniku z pojemnikiem na mocz

najwyższa czułość 10mIU/ml
wykrywa wczesną ciążę
wiarygodność >99%

Spray na wszy i gnidy Ducenti
w

EFEKTYWNOŚCI

ŁATWY W UŻYCIU
PRECYZYJNY
SZYBKI

2

min.

Ducenti spray

pojemnik na mocz w środku opakowania

Zabija 100% wszy i gnid
w ciągu 2 minut
Pojemnośæ a¿ 120ml
Badania przeprowadzono w niezale¿nych laboratoriach w Wielkiej Brytanii
na ¿ywych wszach i gnidach. Badano ich prze¿ycie po 2, 5, 15, 30 minutach,
a tak¿e po 1, 3, 18 godzinach oraz co jest bardzo wa¿ne po 7 i 14 dniach.
Wynik: 100% zabicia wszy i jaj ju¿ po 2 minutach bez przypadków „od¿ycia”

• Nie podra¿nia skóry
• Bez zapachu i pestycydów
• Bez szkodliwych neurotoksyn
Skład: Dimethicone (80% w/v), Diisopropyl Adipate, Diisopropyl
Sebacate, Tocopherol, Lauryl alcohol.
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii dla: BARTEX, ul. Katowicka 59B/23, Poznañ;
www.ducenti.pl, w standardzie farmaceutycznym GMP oraz ISO9001, BRC, CE class 1.

Pojemniki na kał DUCENTI

Pojemniki na mocz DUCENTI

Pojemnik na kał z łopatką
STERYLNY 20ml (z nakładką,
pakowany indywidualnie)

Pojemnik na mocz
STERYLNY 120ml
(z zakręconą nakrętką,
pakowany indywidualnie)

Pojemnik na kał z łopatką
NIESTERYLNY 20ml (z nakładką)

Pojemnik na mocz
NIESTERYLNY 120ml
(z zakręconą nakrętką)

Plastry uniwersalne mix
24 sztuki DUCENTI
Zestaw zawiera 24 plastry:
72x19mm – 10 szt.
72x25mm – 6 szt.
56x19mm – 4 szt.
40x10mm – 4 szt.

Uniwersalny zestaw plastrów wodoodpornych DUCENTI.
W 4 rozmiarach dostosowanych do ran i skaleczeń różnej wielkości.
Doskonale zabezpieczają przed zanieczyszczeniem i brudem.
Plastry miękkie, komfortowe o wysokiej przepuszczalności powietrza.
Posiadają warstwę przylepną, która pokryta jest hipoalergicznym klejem
akrylowym.

Stany zapalne
i krwawienie dziąseł

Maseczka ochronna na twarz, 3 warstwowa,
biała, z gumką i klipsem na nos
Jednorazowe maseczki higieniczne z gumką. Wysoka filtracja - 99%.
Hipoalergiczne.
Doskonale dopasowane do twarzy. Trójwarstwowe.
Podczas oddychania nie uwalniają się z maseczki drobne włókna.
Maseczki posiadają klipsy na nos czemu idealnie dopasowują się
do kształtu nosa.

Dostępne:
1 szt. luzem
50 szt. luzem
1 szt. w woreczku
3 szt. w woreczku

Codzienna pielęgnacja
dla zdrowych dziąseł

NAJLEPSZY SMAK
CHLORHEKSYDYNY
DOSTĘPNY NA RYNKU

PIERWSZY PRODUKT
NA RYNKU POLECANY
PO STOSOWANIU
CHLORHEKSYDYNY!!!

Chlorheksydyna 0,12% i Chlorek Cetylopirydyniowy 0,05%
- działają antyseptycznie i bakteriobójczo, likwidują płytkę nazębną
Alantoina – działanie przeciwzapalne
Panthenol – łagodzi i regeneruje dziąsła
Menthol – odświeża i zmniejsza podrażnienia
Wskazania: stany zapalne i krwawienie dziąseł, rewitalizuje i pielęgnuje
dziąsła, wspomaga redukcję płytki nazębnej (biofilm-u), jako środek
antyseptyczny przed i po zabiegu, w terapiach chorób przyzębia.
Pasta nie zawiera SLS, płyn nie zawiera alkoholu!!
Produkt bezpieczny dla kobiet w ciąży i dzieci!!

Codzienna pielęgnacja dziąseł dla pacjentów z delikatnymi dziąsłami.
Likwiduje płytkę nazębną (chlorek cetylopirydyniowy 0,05% + cynk).
Chroni i pielęgnuje dziąsła (prowitamina B5 i witamina B3).
Zabezpiecza przed próchnicą i chroni szkliwo (fluor i xylitol).
Nie zawiera alkoholu!!!
Bezpieczny dla kobiet w ciąży, cukrzyków, osób starszych.

ałtu ciała

Choroby dziąseł
i przyzębia

ŻEL I SPRAY
DO STOSOWANIA
MIEJSCOWEGO
Idealne preparaty dla:
1. periodontologii
2. implantologii
3. chirurgii stomatologicznej

chlorheksydyna 0,20%
WYGODNY W UŻYCIU SPRAY
Z REGULOWANĄ DYSZĄ 360º
doskonały na miękkie tkanki, dla pacjentów
w ciągłym ruchu oraz dla osób
ze szczękościskiem

REDUKUJE PŁYTKĘ NAZĘBNĄ
CHRONI I PIELĘGNUJE
DZIĄSŁA

Płyn
do płukania
jamy ustnej

0% ALKOHOLU
I DOSKONAŁY SMAK
ZACHĘCA PACJENTÓW
DO STOSOWANIA

WYSOKA BIOADHEZYJNOŚĆ
żel utrzymuje się
na miejscu do 4-5 godzin

NOWOŚĆ!!! Płyn do płukania jamy ustnej - (0,20 % CHX)
Wskazania (żel i spray): stany zapalne dziąseł i choroby przyzębia,
pooperacyjnie, po ekstrakcji zęba, skaling i wygładzanie korzenia, kiretaż,
implantacja, w przypadkach nadmiernego tworzenia płytki bakteryjnej,
wrzody jamy ustnej, afty.

Redukuje płytkę nazębną, chroni i pielęgnuje dziąsła. Nie zawiera alkoholu.
Doskonały smak.

0% alkoholu i doskonały smak zachęca pacjentów do stosowania!

Wskazania: stany zapalne dziąseł i choroby przyzębia, po ekstrakcji
zęba, skaling, kiretaż, implantacja, wrzody jamy ustnej, w przypadkach
nadmiernego tworzenia się płytki bakteryjnej.

Bezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży, matek karmiących i osób chorych
na cukrzycę.

Bezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży, matek karmiących i osób chorych
na cukrzycę.

Plastry tkaninowe do cięcia
z opatrunkiem DUCENTI

Plastry włókninowe do cięcia
z opatrunkiem DUCENTI

Plaster tkaninowy do cięcia
z opatrunkiem 1m x 6cm
DUCENTI

Plaster włókninowy do cięcia
z opatrunkiem 1m x 6cm
DUCENTI

Plaster tkaninowy do cięcia
z opatrunkiem 1m x 8cm
DUCENTI

Plaster włókninowy do cięcia
z opatrunkiem 1m x 8cm
DUCENTI

Komfortowy nie przywiera do rany

Kolor cielisty
Hipoalergiczny nie
powoduje podrażnień
Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

Hipoalergiczny nie powoduje podrażni

Elastyczny dobrze dopasowuje się do kształtu ciała

Bardzo chłonny mocno absorbujący wydzieliny
z rany nie przywiera do rany
Komfortowy

Oddychający dobra przepuszczalność po

Hipoalergiczny nie powoduje podrażnień
Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

Hipoalergiczny nie powoduje podrażnień

Bardzo chłonny mocno absorbujący wydzieliny
z rany nie przywiera do rany
Komfortowy

Oddychający dobra przepuszczalność powietrza

Kolor biały
cielisty

Plastry hydrokoloidowe
na pęcherze DUCENTI
Plaster hydrokoloidowy
na pęcherze 20x60mm
DUCENTI, małe 6 szt.

Plastry z opatrunkiem
wodoodporne na folii
Przyspieszają gojenie pęcherzy
Zapewniają ulgę i ochronę
Niewidoczne na skórze
Wodoodporne
Chronią przed otarciem, zanieczyszczeniem i uciskiem
Oddychające
Dopasowują się do każdego kształtu stopy

Plaster hydrokoloidowy
na pęcherze 44x69mm
DUCENTI, duże 4 szt.

Plaster z opatrunkiem
wodoodporny na folii PCV
z perforacją, 72x19mm,
sterylny, kolor cielisty
- 100 szt w woreczku

Elastyczne plastry z łatwością przystosowują się do kształtu stopy.

Przyspiesza gojenie pęcherzy

Niewidoczny na skórze

Zapewnia ulgę i długotrwałą ochronę

Wodoodporny

Niewidoczny na skórze

Plaster z opatrunkiem
wodoodporny na folii PE
z perforacją, 51x45mm,
sterylny, kolor cielisty
- 100 szt w woreczku

Wodoodporny

Gazik nasączony alkoholem
DUCENTI

Plaster krzyżowy Cross Tape DUCENTI
Łagodzi dolegliwości bólowe mięśni i stawów.
Pomaga w bólach i zawrotach głowy.
Przyspiesza zanikanie siniaków.
Przyspiesza regenerację mięśni i stawów.

Gazik nasączony alkoholem
65x30mm - 200 szt.
Działanie
plastra jest
spokrewnione
z zasadami
akupunktury!

Plaster krzyżowy Cross Tape
28x36mm DUCENTI, 24 szt.
Gazik nasączony alkoholem
65x30mm
Kolor cielisty

Nasączone 70% alkoholem izopropylowym.
Opakowane jednostkowe łączone podwójnie, posiadające perforację
umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki.
Rozmiar: 65x30mm po rozłożeniu.

Nadwrażliwość zębów

Ostra
nadwrażliwość zębów
ŻEL I SPRAY
DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO

PASTA I PŁYN
DO CODZIENNEGO STOSOWANIA

SENSIKIN - szybka ulga dla Twoich zębów!!!

SENSIKIN - szybka ulga dla Twoich zębów!!!
Podwójny mechanizm zwalczania nadwrażliwości zębów: zamykanie
kanalików zębinowych (fluor) oraz blokowanie przesyłania impulsów
nerwowych / bólu (azotan potasu). Chroni i wzmacnia dziąsła (prowitamina B5).
Wspomaga regenerację tkanek (witamina E). Witaminy B5 i E odbudowują
dziąsła trwale likwidując nadwrażliwość.
Wskazania: nadwrażliwość, bruksizm, cofanie dziąseł, nawracająca
nadwrażliwość, leczenie ortodontyczne.
Do codziennego stosowania!

Zawierają fluor i wysoką dawkę azotanu
potasu (10%).
Wskazania: ostra nadwrażliwość
zębów, przed i po: usuwaniu kamienia,
wygładzaniu korzenia, wybielaniu,
zabiegach dentystycznych, przy bolesnym
szczotkowaniu.
Zalecane stosowanie 7 dni!!!

Linia dla osób noszących
aparat ortodontyczny

miętowy

truskawkowo - miętowy
DO CODZIENNEGO STOSOWANIA
Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ FLUORU

OrthoKIN CHRONI ZĘBY, DZIĄSŁA I APARAT ORTODONTYCZNY !!!
Nieoczyszczona płytka bakteryjna, resztki pożywienia i ucisk aparatu mogą powodować erozję szkliwa, ryzyko próchnicy, a także zapalenie dziąseł.
OrthoKIN zapobiega tym sytuacjom i gwarantuje właściwą higienę. OrthoKIN dociera do przestrzeni międzyzębowych oraz obszarów zasłoniętych
przez aparat chroniąc zęby, aparat i dziąsła.
OrthoKIN miętowy: chlorheksydyna + fluorek sodu + cynk
OrthoKIN truskawkowo-miętowy: chlorek cetylopirydyniowy + fluorek sodu + prowitamina B5 + witamina E

Profesjonalne
szczoteczki do zębów
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szczoteczka do zębów miękka KIN
Szczoteczka do zębów ortodontyczna KIN
Szczoteczka do zębów na dziąsła KIN
Szczoteczka do zębów średnia KIN
Szczoteczka do zębów bardzo miękka KIN
Szczoteczka do zębów twarda KIN
Szczoteczka do zębów po zabiegu KIN
Szczoteczka do zębów dla dzieci JUNIOR KIN
Szczoteczka do zębów dla dzieci CHILDREN KIN

Czyszczenie przestrzeni
międzyzębowych
SZCZOTECZKI DO CZYSZCZENIA
PRZESTRZENI MIĘDZYZĘBOWYCH

PAKOWANE PO 6 SZTUK,
DOSTĘPNE W ROZMIARACH: 0,6mm; 0,7mm; 0,9mm; 1,1mm, 1,3mm

NIĆ I TAŚMA DENTYSTYCZNA

WOSKOWANE Z FLUOREM O SMAKU MIĘTOWYM 50M

Ochrona przed próchnicą
dla dzieci i modzieży

Fluor KIN Calcium - Lepsza ochrona przed próchnicą => WAPŃ + FLUOR!!!
Pierwsza pasta i płyn dla dzieci zawierający wapń i fluor, dla zwiększenia
remineralizacji szkliwa. Działa przeciwpróchniczo i remineralizacyjnie. Przyjemny,
truskawkowy smak, minimalne pienienie się, do codziennego stosowania.
Pasta –od pierwszego ząbka.
Płyn –od 5-go roku życia z uwagi na ograniczone zdolności płukania i wypluwania.

Ząbkowanie u dzieci

KIN BABY ŻEL - Ochrona dziąseł i komfort dla dziecka!!!
Naturalne ekstrakty z szałwii i rumianku plus prowitamina B5. Koi i daje
uczucie świeżości. Przynosi ulgę w zapaleniu dziąseł. KinBaby żel wzmacnia
i regeneruje dziąsła. Posiada właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Nie zawiera chemicznych środków znieczulających, jak lidokaina.
Przyjemny, truskawkowy smak.

Higiena nosa

Zatyczki do uszu z miękkiej pianki

• Sól fizjologiczna
• Aspirator do nosa dla dzieci
• Wkłady do aspiratora

-Nie zawierają lateksu.
-Idealne do ochrony przed hałasem.

•
•
•
•
•

turkusowe 100 par pakowane po 2 sztuki (Original)
beżowe 100 par pakowane po 2 sztuki (Ultra)
seledynowe 3 pary (Original)
beżowe 3 pary (Ultra)
beżowe 7 par z pojemnikiem podróżnym (Ultra)

Zatyczki do uszu z miękkiego silikonu
(podobne do plasteliny)
Wykonane z miękkiego i hypoalergicznego silikonu.
Wodoodporne - chronią przed dostaniem się wody do kanału usznego.
Nie uciskają, a jedynie zasłaniają kanał uszny.
Wielokrotnego użytku, zapakowane w plastikowym pojemniku.

DLA
DZIECI
•
•
•
•
•
•

Białe 2 pary [5] (Pillow Soft®)
Białe 6 par [7] (Pillow Soft®)
Beżowe 2 pary [8]
Beżowe 6 par [2188] (Snoozers™)
Pomarańczowe 6 par [2866] (Snore Mufflers™)
Zatyczki dla dzieci - 6 par w plastikowym pojemniku [10]

Zatyczki do uszu
wodoodporne silikonowe

Zatyczki do uszu
z miękkiej pianki dla kobiet

Zatyczki do uszu dla
kobiet różowe 3 pary
(Dreamgirl)

Zatyczki do uszu
wodoodporne wielokrotnego
użytku niebieskie
1 para z pojemnikiem
i sznurkiem (Ear Seals®)

Zatyczki do uszu
wodoodporne wielokrotnego
użytku fioletowe
1 para z pojemnikiem
(AquaBlock®)
Zaprojektowane z myślą o kobietach mających wąski lub wrażliwy kanał uszny.
Mniejsze.
Delikatniejsze.
Wykonany jest z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu.
Wodoodporny.
Można go myć i stosować wielokrotnie.

Fresh

Świeży oddech

Gładkie jak jedwab.
Nie zawierają lateksu.
Idealne do ochrony przed hałasem.

Akcesoria do tabletek

Przyrząd do przecinania
tabletek (Pill Cutter)

Przyrząd do przechowywania,
przecinania i kruszenia
tabletek 3w1 (Pill Cut & Crush)

Przyrząd do kruszenia tabletek
(Pill Crusher)
KIN Fresh SPRAY – ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY DO UST, 10 ml
Skutecznie zwalcza halitozę - na długo.
Zawiera: triklosan (bakteriobójczy i przeciwgrzybiczy) z dodatkiem
mentolu (odświeża), chlorek cetylopirydyniowy (likwiduje płytkę
nazębną) oraz fluorek sodu i xylitol (zapobiega próchnicy).

Niezastąpione u osób, które nie mogą przyjąć tabletek w całości.
Małe, poręczne, dyskretne i proste w użyciu.
Zapakowane w nowoczesne, plastikowe blistery zabezpieczające produkt
podczas transportu.

Pojemniki na tabletki
tygodniowe na 1 dawkę

Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 2 dawki

Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 1 dawkę
(Large 7 Day)

Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 2 dawki
(Twice Daily)

Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 1 dawkę
(7 Day Maxi)

Posiadają pojemne przegrody.
Poręczne i dyskretne.
Idealne w domu i w podróży.
Przydatne, gdy konieczne jest punktualne zażywanie tabletek.
Zapakowane w nowoczesne, plastikowe blistery zabezpieczające produkt
podczas transportu.

Pojemniki na tabletki
jednodniowe na 4 dawki

Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku, jak i dla pielęgniarek,
opiekunów i farmaceutów, którzy planują dawkowanie tabletek dla pacjentów.
Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem tygodnia
i porą zażycia leku.
Do zestawu dołączona jest karta przyjmowania leków.
Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt
podczas transportu.

Pojemniki na tabletki
tygodniowe na 4 dawki
Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 4 dawki
(Large Multi-Dose)

Pojemnik na tabletki
jednodniowy na 4 dawki
(Day Out)
Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 4 dawki
(Pill Chest - Extra
Large Multi Dose)

Pojemnik na tabletki
jednodniowy na 4 dawki
(Maxi Day Out)

Poręczne i dyskretne.
Idealne w domu i w podróży.
Przydatne, gdy konieczne jest punktualne zażywanie tabletek.

Pojemnik na tabletki
tygodniowy na 4 dawki
(Maxi Multi-Dose)
Posiadają bardzo pojemne przegrody.
Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku,
jak i dla pielęgniarek, opiekunów i farmaceutów, którzy planują
dawkowanie tabletek dla pacjentów.
Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem
tygodnia i porą zażycia leku.
Do zestawu dołączona jest karta przyjmowania leków.

Usuwanie przebarwień

Mocowanie
i czyszczenie protez

Whitening

KIN ORO Super Mocny krem do protez 40 ml
Wskazania do stosowania: mocne, bezpieczne i trwałe mocowanie protezy
KIN WHITENING - BEZPIECZNA PASTA WYBIELAJĄCA!!!
Pomaga w usuwaniu przebarwień po jedzeniu, herbacie, kawie, tytoniu...
Utrzymuje biel zębów po profesjonalnym czyszczeniu lub wybielaniu.
Do codziennego stosowania, nie niszczy szkliwa zębów - niski indeks
ścieralności - tylko 87 RDA.
Zawiera wodorowęglan -, pirofosforan - i fluorek - sodu.

Gojenie ran, regeneracja
błony śluzowej oraz dziąseł

Zalety: mocny, bezpieczny, długotrwały neutralny smak, nie zawiera cynku,
bezpieczny dla protez, niebarwiący, odporny na spożywanie gorących potraw
i napojów, nie zawiera glutenu.
KIN ORO tabletki czyszczące do protez 30 sztuk
Wskazania do stosowania: usuwają plamy, czyszczą płytkę nazębną, odświeżają.
Zalety: skuteczne działanie odświeżające, zawierają aktywny tlen, bezpieczne dla protez.

Codzienna ochrona i pielęgnacja
zębów oraz dziąseł dla całej rodziny
EM
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ALOE VERA

KIN Care gel – Szybkie gojenie dziąseł, regeneracja tkanek i ulga w bólu!!!
Nawilża, goi i ma właściwości przeciwzapalne (aloes).
Goi stany zapalne oraz rany chirurgiczne (kwas hialuronowy).
Wskazania: leczenie periodontologiczne i ortodontyczne, wrzody, afty, rany,
ślady po oparzeniach i opryszczce.
KIN Care płyn do płukania jamy ustnej – ochraniający i regenerujący
błonę śluzową oraz dziąsła.
Nawilża, goi i ma właściwości przeciwzapalne (aloes). Działa antyseptycznie
i przeciwzapalnie (chlorheksydyna w niskim stężeniu 0,05% i chorek
cetylopirydyniowy 0,05%), antyoksydacyjnie (witamina B3), nawilżająco
i ochraniająco (betaina).

Działa przeciwpróchniczo i remineralizacyjnie (fluorek sodu).

Wskazania: afty, wrzody, infekcje spowodowane protezami, zakażenia
grzybicze, pieczenie jamy ustnej.

Działa antyseptycznie i likwiduje płytkę nazębną (chlorek
cetylopirydyniowy).

Bezpieczny dla dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży.

Wzmacnia i regeneruje dziąsła (prowitamina B5).

KIN AloeVera płyn i pasta do zębów dla całej rodziny z ALOESEM i FLUOREM!!!
Ochrania i pielęgnuje dziąsła (aloes).

brudzeniem

Len mielony Ducenti

Przylepce DUCENTI

Suplement diety

Na szpulce z nakładką chroni przylepiec przed zabrudzeniem

Hipoalergiczny nie powoduje podrażnień

Oddychający dobra przepuszczalność powietrza

Wytrzymały znakomite właściwości przylepne i wytrzymałość mechaniczna

ZMIELONE I ODTŁUSZCZONE NASIONA LNU
PRODUKT BEZGLUTENOWY

Hipoalergiczny nie powoduje podrażnień
Wytrzymały znakomite właściwości przylepne i wytrzymałość mechaniczna

Masa netto 200 g

Przylepiec włókninowy 1,25cm x 5m DUCENTI
Przylepiec włókninowy 2,5cm x 5m DUCENTI

Wyprodukowano
zgodnie
ze standardem
farmaceutycznym GMP

Jakość
potwierdzona
certyfikatem
ISO 9001:2008

Przylepiec tkaninowy 1,25cm x 5m DUCENTI
Przylepiec tkaninowy 2,5cm x 5m DUCENTI

Grzebienie na wszy
Zęby ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcówkami.

Grzebień na wszy
dwurzędowy

Bezpieczne i proste w obsłudze.
Nie wymagają stosowania środków farmaceutycznych.
Nie podrażniają skóry głowy.
Idealne dla alergików i kobiet w ciąży.
Zapakowane w nowoczesne, plastikowe blistery
zabezpieczające produkt podczas transportu.

Nie wymagają
stosowania środków
farmaceutycznych!

Grzebień na wszy
jednorzędowy
(NitComb-S1)

Grzebień na wszy
trzyrzędowy

Noc bez chrapania,
swobodniejsze oddychanie
Rozszerza przegrody nosowe od wewnątrz
średni

mały

AirMax
- pełnia oddychania w dzień
(rozmiar średni)

AirMax
- noc bez chrapania
(rozmiar średni)

AirMax
- pełnia oddychania w dzień
(rozmiar mały)

AirMax
- noc bez chrapania
(rozmiar mały)

PEŁNIA ODDYCHANIA W DZIEŃ

NOC BEZ CHRAPANIA

Zapewnia lepsze dotlenienie mózgu i organizmu.

Redukuje łagodny bezdech senny.

Naturalnie zmniejsza niedrożność nosa.

Redukuje chrapanie i poprawia oddychanie.

Pomaga w swobodnym oddychaniu podczas alergii, kataru i kaszlu.

Daje poczucie większego relaksu wyspania się po nocy.

Opaska na głowę do pływania
Opaska na głowę do pływania dla dzieci i dorosłych

Zabezpiecza uszy przed wodą i utrzymuje zatyczki
do uszu w odpowiednim miejscu.
Pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę uszu.
Dwukolorowa, dwustronna, regulowana.
Wykonana z neoprenu, wygodna i skuteczna.
Pomaga zapobiegać zapaleniu ucha środkowego.
Rekomendowana przez lekarzy.

