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Aries Avicenum 310 TRAVEL - uciskowe podkolanówki
podróżne
 

Cena: 78,00 pln

Opis słownikowy

Producent Aries

Opis produktu
 

Avicenum 310 TRAVEL, to wspaniały towarzysz podczas długich podróży, który chroni twoje kończyny od niebezpiecznych zakrzepów. 

Zawierają 60% bawełny, która zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, zastosowana apretura antybakteryjna i
przeciwgrzybicza Sanitized® zapobiega pojawianiu się bakterii i pleśni, która skutecznie chroni przed powstawaniem nieprzyjemnego
zapachu.

Płaskie delikatne wykończenie przy palcach i zdrowotna lamówka zapewnia komfort podczas długiego noszenia nie powodując ucisku i
brzydkich siniaków.

Avicenum 310 TRAVEL używaj nie tylko za kierownicą swojego samochodu, ale także w samolocie, w pociągu, w autobusie i na
pokładzie statku.

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
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Grubość 310 DEN,

skład 60 % bawełna, 28 % Poliamid, 12 % elastan Lycra.

Ucisk w okolicach kostki 18 - 21 mmHg.

Rodzaj: bezuciskowy ściągacz, bezuciskowe palce

 

Dostępne kolory:

 

 

Parametry

Kolor 8002 (0,00 pln), 9999 (0,00 pln)

Rozmiar 36-38 (0,00 pln), 39-41 (0,00 pln), 42-44 (0,00 pln), 45-47 (0,00 pln)

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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