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Fartuch medyczny dziecięcy elano-bawełna - dziewczęcy
 

Cena: 89,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Fartuch dziecięcy dla dziewczynki z trzema kieszonkami. Wykonany z elano-bawełny, zapinany na czerwone zatrzaski (tzw. napy). Na
lewej górnej kieszonce fartucha może zostać wyszyty haft z imieniem dziecka lub innym napisem (w przypadku wyboru wersji z haftem,
jego treść należy podać w komentarzu do zamówienia) lub miejsce na kieszonce może pozostać puste.

 

Przeznaczenie:

- jako przebranie na zabawy choinkowe i karnawałowe,
- strój na przedstawienia o tematyce medycznej,
- jako odzież wierzchnia na zajęciach lekcyjnych np. podczas przeprowadzania eksperymentów lub innych aktywności mogących
zabrudzić ubranie dziecka

Właściwości:
- kolor biały
- zapinany na kolorowe napy
- z długim rękawem
- materiał: elana (67%) / bawełna (33%)
- temperatura prania: 95°C

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: 23-05-2023
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Tabela rozmiarów:

Odzież dziecięca - fartuchy dziewczęce

Rozmiar / wzrost 116-
122

122-
128

128-
134

 

 

Parametry

Rozmiar 116-122 (0,00 pln), 122-128 (0,00 pln), 128-134 (0,00 pln)

Wersja Bez haftu (0,00 pln), Z haftem (+ 8,00 pln)

Galeria
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