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Brelok / otwieracz z wygrawerowaną grupą krwi
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Metalowy brelok z wygrawerowaną grupa krwi, który można przypiąć np. do kluczy.

Dodatkową zaletą produktu jest funkcja otwieracza.

Na breloku znajduje się rdzawoczerwony grawerunek kropli krwi i oznaczenie grupy krwi.

Rozmiar:

Długość: 5 cm (8,9 cm razem z kółkiem)

Szerokość: 2,7 cm

Opakowanie: tekturowe pudełeczko

 

 

Parametry

Grupa krwi 0Rh- (0,00 pln), 0Rh+ (0,00 pln), ABRh- (0,00 pln), ABRh+ (0,00 pln), ARh- (0,00 pln), ARh+
(0,00 pln), BRh- (0,00 pln), BRh+ (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.

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/brelok-otwieracz-z-wygrawerowana-grupa-krwi.html
http://www.aptusshop.pl/
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