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Attends - de oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Pull-Ons Discreet is een assortiment met absorberende
broekjes die u kunt aan- en uittrekken zoals normaal ondergoed.
Pull-Ons Discreet zijn uiterst geschikt voor lichte urine incontinentie.
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Een discreet witte katoenachtige
buitenlaag zorgt voor maximale
discretie en comfort.

Een ademende elastische
heupband draagt bij aan
een goede en comfortabele
pasvorm en zorgt zodoende
voor nog meer zekerheid.

Na gebruik kunnen de
zijkanten eenvoudig worden
opengescheurd zodat de
Pull-Ons zonder risico op
lekkage kan worden
verwijderd en weggegooid.

Goed aansluitende
beenopening voor optimale
pasvorm en extra veiligheid.

Anatomisch gevormde
absorptiekern voor een
perfecte aansluiting op
het lichaam.

Een Superabsorberende kern
zorgt voor maximale veiligheid
tegen doorlekken, het behoud
van een comfortabel droge huid
en Natuurlijke Geurbescherming.

De productmaat staat discreet
vermeld op de achterzijde
zodat deze eenvoudig kan
worden herkend.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl
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Vezels met Superabsorberende
korrels in combinatie met een
Quick-Dry absorptielaag

Nonwoven

3 3 3 3

Attends Pull-Ons
Discreet
Large
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205044
205051

95 - 125

Non-woven (zacht textiel)
polypropyleen met
waterdichte onderlaag

Vezels met Superabsorberende
korrels in combinatie met een
Quick-Dry absorptielaag

Nonwoven

3 3 3 3

Quick-Dry

Materiaal bovenlaag

Non-woven (zacht textiel)
polypropyleen met
waterdichte onderlaag

Ademend

Materiaal absorptiekern

75 - 110

Natuurlijke
Geurbescherming

Materiaal buitenlaag

205020
205037

Elastiek

EAN 7332152
Zak / Doos

12
8

Heup / Middelomvang
(cm)

Zakinhoud
Doosinhoud
Attends Pull-Ons
Discreet
Medium

Discreet

Quick-Dry

Actieve Zone

Ademend

Quick-Dry is de
aquisitielaag en bevindt
zich direct onder de
zachte bovenlaag. Deze
laag absorbeert de urine
snel en zorgt ervoor dat
het vocht niet meer in
aanraking komt met de
huid. Hierdoor blijft de
huid comfortabel droog
en wordt het risico
op lekkage aanzienlijk
verminderd. De vezels
hebben de capaciteit
meerdere scheuten urine
met dezelfde efficiëntie
te verwerken.

De Actieve Zone bevindt
zich in de kern van het
product en garandeert een
hoge absorptiecapaciteit
daar waar het daadwerkelijk
nodig is. Hierdoor blijft de
huid comfortabel droog en
zorgt voor extra veiligheid
tegen doorlekken.

Luchtdoorlatende
buitenlaag. Deze voelt
zacht en comfortabel aan
en zorgt er ook voor dat de
huid kan blijven ademen.
Dit zorgt voor een goede
conditie van de huid.

De symbolen zijn Trademarks van Attends.
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