VÝROBKY MEDISUN

Čistící a mycí pěna BODYSUN 500 ml
cena: 80,- Kč včetně DPH 21%
Šetrná mycí pěna, určená k častému použití. Zanechává pokožku
čistou a hebkou. Nelepí.
Velikost 500 ml, 12 kusů v kartonu.

Utěrka V-WIPES – balení: role 90 útržků, 37 x 20 cm
cena balení: 135,- Kč včetně DPH 21%
Univerzální utěrka z měkkého netkaného textilu, bílá, v roli. Vysoce
savá a odolná, jemná. Po přidání dezinfekčního roztoku pro použití
s praktickým kyblíkem pro V-WIPES utěrky – kulatý, obsah 6,2 litru,
s víkem. Víko má centrální otvor s chlopní pro snadné odebírání
napuštěných utěrek. Při objednání 6 ks V-WIPES je kyblík za 1,- Kč.

Žínka MEDI-INN bez folie Economy, 50 ks/bal
cena balení: 65,- Kč včetně DPH 21%
Extra měkká a pevná jednorázová mycí žínka z netkaného textilu,
světle namodralá, 15 x 22 cm. Vhodné pro jemnou a narušenou
pokožku. Vakuované balení (v kartonu 40 balení)

Pohárek na nápoje s hubičkou – pohárek + 2 víčka
cena setu: 27,- Kč včetně DPH 21%
Pohárek s víčkem s hubičkou ve 2 variantách na nápoje
(4x4 mm) nebo polévky a mixovanou stravu (12x10 mm).
Umožňují pohodlné a hygienické podávání nápojů a stravy
bez nebezpečí vylití. Barva červená, modrá, transparentní,
žlutá a zelená. Možno objednávat samostatně jednotlivé
části (každá část 9,- Kč)
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CUTOZINC SPRAY 10%
cena: 190,- Kč včetně DPH 21%
První sprejový bariérový krém s obsahem oxidu zinečnatého (10%)
Cutozinc spray 10% může být snadno, bezbolestně a hygienicky aplikován
na podrážděnou a zarudlou pokožku pouze v jedné tenké vrstvě.
Složky přípravku tvoří na pokožce ochrannou vrstvu chránící citlivou
pokožku před dráždivými složkami ze stolice a moči.
Složky obsažené v Cutozinc spray 10% zklidňují pokožku a pomáhají
předcházet zarudnutí. Neokluzivní galenická forma umožňuje prodyšnost
a zamezuje množení patogenů pod aplikovanou vrstvou. Snadné
odstranění vodou a setření – není nutno použít olej.
Velikost balení 100 ml – vystačí na 500 aplikací

AD LOTIO CHRONIC

NEOCIDE GEL

cena: 130,- Kč včetně DPH 21%

cena: 85,- Kč včetně DPH 21%

Jediné lipofilní lotio (tělové mléko), které
obsahuje antiseptikum octenidin
Obsahuje přirozený hydratační faktor ureu
v ideální 4% koncentraci a
ideální obsah lipidů ca 30%.
Přípravek je určený pro
pravidelnou péči o suchou
a velmi vysušenou pokožku.
Speciálně vhodný
při ošetřování atopického
ekzému v chronické fázi
a na všechny typy xeróz.
Velikost balení 200 ml
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Antibakteriální gel do dutiny ústní
s pomerančovou příchutí (s obsahem
antiseptika octenidinu 0,11%)
Pro ošetření:
- drobných poranění
v dutině ústní
- mykóz ústních koutků
- moučnivky, aft
- infekcí dutiny ústní
- při nošení zubních protéz
Velikost balení 50 ml
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