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DEOMED MOSQUITO STOP - skarpety przeciw kleszczom i
komarom
 

Cena: 15,90 pln

Opis słownikowy

Producent JJW

Opis produktu
 

Rodzaj: skarpetki bambusowe przeciw kleszczom i komarom

Skład: wiskoza bambusowa 72%, poliamid 25%, elastan 3%, apretura Sanitized®

Wielkości: 35-38, 39-42, 43-46        (według ZN-JJW-P-005)

Konstrukcja:
Specjalna apretura zapewnia trwałe (odporne na wielokrotne pranie) i skuteczne działanie przeciw kleszczom, komarom i innym
gryzącym owadom. Apretura odstrasza owady w na odległość kilku centymetrów od dzianiny i zmniejsza liczbę ukąszeń o ponad
90%.Oprócz tego, specjalna konstrukcja cholewki i niewielka domieszka elastanu w całej skarpetce powodują idealne, bezuciskowe
przyleganie do nóg i maksymalną elastyczność - nie tamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg.

Niezwykła delikatność w dotyku przędzy bambusowej w połączeniu z bezszwowym łączeniem nad palcami gwarantuje wygodę osobom
o bardzo wrażliwych stopach, np. stopach cukrzycowych.

Naturalne, trwałe właściwości antybakteryjne przędzy bambusowej są wzmocnione wbudowaną we włókna apreturą antybakteryjną
Sanitized®, co zapewnia niemal całkowitą eliminację mikrobów i mocne działanie antyzapachowe.

 

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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Parametry

Kolor Czarny (0,00 pln), Popielaty (0,00 pln), Szary ciemny (0,00 pln)

Rozmiar 35-38 (0,00 pln), 39-42 (0,00 pln), 43-46 (0,00 pln)

Galeria
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