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Beurer Lampa antydepresyjna i antystresowa TL 50
 

Cena: 409,00 pln

Opis słownikowy

Producent Beurer

Opis produktu
 

 

Beurer Lampa antydepresyjna i antystresowa TL 50, która zapewni więcej światła dziennego w ciemne, zimowe i jesienne dni.

 

Właściwości:

 

- działa między innymi na: depresyjny nastrój, obniżenie poziomu energii i motywacji, złe samopoczucie itp.

- natężenie światła ok. 10 000 luksów (w odległości ok. 15 cm)

- niewielki rozmiar

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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- powierzchnia świetlna o średnicy 24,6 cm

- nie migocze i nie emituje promieniowania UV

- energooszczędna technologia LED

- obsługiwana za pomocą jednego przycisku

-posiada podstawkę

- gwarancja 3 lata
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