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ANABOX - Pojemnik tygodniowy na leki 4x7 dni DeLux 2
 

Cena: 149,99 pln

Opis słownikowy

Producent ANABOX

Opis produktu
 

Kasetka ANABOX DeLux 2 - to ekskluzywny pojemnik na siedem dni tygodnia z czterema dawkami dziennymi + jedna dodatkowa „wg
potrzeby”. Etui wykonane z prawdziwej skóry.

Możliwe kolory skórzanego etui:
• czerwony
• bordowy
• brązowy
• czarny

Termin realizacji zamówienia około 7 dni.

Na pojemnikach kasetki znajdują się oznaczenie pór dnia i dni tygodnia w języku polskim.

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/anabox-pojemnik-tygodniowy-na-leki-4x7-dni-delux-2.html
http://www.aptusshop.pl/
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Parametry

Kolor Bordowy (0,00 pln), Brązowy (0,00 pln), Czarny (0,00 pln), Czerwony (0,00 pln)

Galeria
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