Mollusan MED leczenie
mięczaka zakaźnego u
dorosłych
2020-06-02 23:21:04.228794
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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
MOLLUSAN EUROPE Sp. z o.o.sp.k.
61-131 POZNAŃ,
KATOWICKA 45 38,
Poland
Contact person
Aleksander Galas
bok@mollusan.pl
Phone: +48508929049
www.mollusan.pl

Description of the contract
Mollusan Med to wyrób medyczny, który pomoże Państwu w walce z mięczakiem
zakaźnym. Mięczak objawia się infekcją skórną wywoływaną przez wirus ospy.
Choroba dotyka najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zmiany
skórne najczęściej pojawiają się na kończynach i tułowiu, u dorosłych natomiast w
dolnej części brzucha, na udach oraz w miejscach intymnych. Mollusan Europe
oferuje Państwu rozwiązanie przy pomocy wyrobu medycznego Mollusan MED, który
w swoim składzie posiada naturalne składniki pochodzenia roślinnego. Płyn
dostarczany jest w buteleczce z wygodnym i higienicznym zakraplaczem, który
ułatwia aplikację preparatu w miejsce zakażenia. Płyn jest wydajny i zwykle
wystarcza na pełną kurację. Istnieje szereg standardowych technik usuwania
mięczaka ale każde z nich ma inwazyjny charakter i może pozostawiać blizny na
ciele pacjenta (łyżeczkowanie, krioterapia czy laserowe wypalanie). Nasz wyrób
medyczny ma wiele zalet, szczególnie jeśli na mięczaka chorują nasze dzieci.
Pozwala pozbyć się zmian bezboleśnie a skóra wraca do pierwotnego wyglądu bez
żadnych skutków ubocznych i śladów po stosowaniu preparatu. Aplikacja wyrobu
jest łatwa i prosta a preparat można stosować niezależnie od miejsca występowania
zmian chorobowych na ciele. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia szerszych
informacji na naszej stronie:
https://mollusan.pl/mieczak-zakazny-leczenie-u-dzieci-i-doroslych/ gdzie znajdziecie
Państwo szereg informacji i samej chorobie oraz sposobach radzenia sobie z tą
chorobą.
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CPV
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Pharmaceutical products
Pharmaceutical articles
Personal care products

Attachments
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Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
29.11.2020

Valid from
02.06.2020

Industries
Farmacja i biotechnologia
Przemysł farmaceutyczny
Zdrowie i medycyna

The minimum value of the contract
1.00

4

Currency
PLN

Purchasers from abroad
NO
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