Hartmann INCO System
– pewność i wygoda dla każdego.

Higiena osób z problemem nietrzymania moczu

MoliMed® – Dyskrecja przede wszystkim.
Wkłady urologiczne, rozwiązaniem
dla osłabionego pęcherza.
Użyte materiały
sa przewiewne jak tkanina,
przepuszczając powietrze
pozwalają skórze oddychać.

Miękki piankowy ściągacz
zapewnia idealne dopasowanie
do ciała i niezwykłą wygodę
podczas noszenia.

Przyjazna skórze
powłoka o pH 5,5
pozwala skórze zachować
równowagę kwasową.

Wszystkie materiały
zostały przetestowane
dermatologicznie w warunkach
codziennego użytkowania.

Specjalne cząsteczki
superabsorbentu powstrzymują
wydzielanie się amoniaku, przez co
neutralizują nieprzyjemny zapach.

MoliCare® Premium Soft – Jakość godna
polecenia.
Hipoalergiczne i przyjazne
dla skóry materiały zapewniają
ochronę i komfort.
Specjalne cząsteczki
superabsorbentu ograniczając
wydzielanie się amoniaku,
neutralizują nieprzyjemny zapach.
Materiały Air Active®
przepuszczające powietrze
w strefie bioder redukują
zaczerwienienia i podrażnienia
skóry o 30 %.

Wygodne zapięcia,
umożliwiają wielokrotne
odpinanie i zapinanie.

Miękka,
biała warstwa zewnętrzna
w dotyku przypominająca
tkaninę zapewnia komfort
i dyskrecję noszenia.

Trójwarstwowy wkład
chłonny powoduje, że wilgoć
szybko dostaje się do jego wnętrza,
gdzie zostaje zatrzymana, dzięki
temu MoliCare® Premium Soft
utrzymują neutralne dla skóry
pH 5,5.

MoliCare Mobile®
Ciesz się życiem dzięki wygodnym
rozwiązaniom.
Kolorowe gumki
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Ulepszony, anatomiczny krój
pieluchomajtek sprawia, że
MoliCare Mobile ® leżą idealnie,
nie zsuwają się i są niewidoczne
pod ubraniem, nie szeleszczą.

przechodzące przez przednią
część ściągacza pozwalają
szybko i łatwo rozpoznać
przód, rozmiar oraz chłonność
pieluchomajtek.
Miękkie materiały,
podobne do tkanin
naturalnych, nie drażnią
skóry i pozwalają jej
oddychać, zapewniając
zdrowy klimat.

Przyjazne dla
skóry pH 5,5
i przeciwbakteryjne
właściwości produktu
są skuteczne w miejscach
szczególnie narażonych na
podrażnienia i odparzenia,
nie naruszając bariery
ochronnej skóry.
Pełna dyskrecja
dzięki neutralizatorowi zapachów ,
który błyskawicznie usuwa nieprzyjemny
zapach. Dodatkowe zabezpieczenie
zapewnia kolorowy wskaźnik wilgotności,
który poprzez blaknięcie informuje kiedy
MoliCare Mobile ® powinien być zmieniony.

Innowacyjny,
trójwarstwowy system
wchłaniania doskonale
chroni przed przeciekaniem.
Mocz jest odprowadzany
do środka warstwy,
utrzymując skórę
w stanie suchym oraz
nie powodując podrażnień.

Menalind® professional – Wszystko czego
potrzebuje Twoja skóra.
Medyczna linia Menalind® professional powstała ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb skóry wrażliwej,
a także narażonej na działanie czynników związanych
z nietrzymaniem moczu.

Chusteczki pielęgnacyjne

Pianka
oczyszczająca

Emulsja
do kąpieli

Mydło
w płynie

Szampon

Seria oczyszczająca pozwala na skuteczne, a jednocześnie łagodne oczyszczanie
skóry. Kosmetyki mają neutralne dla skóry pH, zawierają też panthenol, kreatynę
i olejek migdałowy, które doskonale odżywiają i nawilżają skórę.

Protektor
ochronny do skóry

Oliwka
ochronna w spray'u

Krem
ochronny

Seria ochronna ma za zadanie wzmocnienie bariery ochronnej skóry oraz
poprawienie jej zdolność do regeneracji. Jest to możliwe dzięki specjalnej
recepturze kosmetyków, która zawiera olej lniany, aminokwasy, kreatynę
oraz olejek migdałowy; przy pH neutralnym dla skóry.

Balsam do ciała

Żel do masażu

Krem do rąk

Oliwka pielęgnacyjna

Seria pielęgnacyjna dzięki zawartemu w kosmetykach panthenolowi zapewnia
odpowiednie nawilżenie nawet bardzo suchej skóry, a kreatyna stymuluje
metabolizm energetyczny skóry przez co zwiększa jej zdolności obronne.

pomaga w leczeniu.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
tel. 42 225 22 60
faks 42 225 23 00

Chcą Państwo wiedzieć
więcej o firmie HARTMANN?
Proszę odwiedzić nas
w internecie: www.hartmann.pl
Bezpłatna infolinia: 800 26 96 36

Moli – wybierz produkt dla siebie.
MoliMed® Premium

ultra micro

micro light

micro

midi

mini

maxi

MoliMed® for men

active

protect

MoliCare® Premium Soft

plus
S M L

extra
XS S M L XL

maxi
S M L

super
S M L XL

light
S M L XL

mobile
XS S M L XL

super
S M L XL
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MoliCare Mobile®

