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Sandały damskie BEFADO (Dr Orto) - granatowe 989D004
profilaktyczno-zdrowotne
 

Cena: 95,00 pln

Opis słownikowy

Producent BEFADO

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Sandały damskie BEFADO, w rozmiarach 38-40

Kolor granatowy

UWAGA: Prosimy przed zakupem o potwierdzenie (tel. lub mailowo) czy wymagany rozmiar znajduje się na stanie magazynowym. W
przypadku braków termin realizacji wynosi powyżej 4 tyg. Uzależnione jest to od planów produkcyjnych producenta.

Zalety obuwia BEFADO / Dr Orto

Obuwie polecane do noszenia w sezonie letnim jako wyjściowe, może być używane również w domu jako pantofel. Wykonane zostało z
miękkich tkanin o wysokiej jakości, jest odpowiednie dla osób których stopy są szczególnie wrażliwe na otarcia jak np. ze stopą
cukrzycową. Elastyczne, lekkie, dzięki zapięciu na rzepy łatwo dopasowuje się do kształtu stopy.

Na wyściółkę zastosowano miękki i przyjemny dla stóp materiał SILBER (Ag) wykonany w specjalnej technologii w oparciu o jony srebra.
Posiada on właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i antyalergiczne, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, absorbuje wilgoć
gwarantując ochronę stóp podczas długotrwałej eksploatacji, zapewnia komfort termiczny – ułatwia odprowadzenie ciepła oraz
utrzymanie temperatury ciała w optymalnej temperaturze 37 stopni Celsjusza.

 

Parametry

Rozmiar 36 (0,00 pln), 37 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 39 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 41 (0,00 pln)
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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.
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