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Piankowe wkładki do butów z pamięcią
 

Cena: 5,70 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Wkładki do butów wykonane z wysokiej jakości pianki z pamięcią kształtu o uniwersalnym rozmiarze i możliwości docięcia do
określonego rozmiaru stopy i indywidualnych potrzeb.

Pianka użyta do ich wykonania zapamiętuje kształt stóp i dopasowuje się do anatomii, dzięki czemu wkładki zapewniają wysoki komfort
i wygodę podczas użytkowania, a chodzenie staje się lżejsze i przyjemniejsze. Przepuszcza ona powietrze, dzięki czemu stopa wewnątrz
buta może oddychać i nie poci się. Od spodniej strony wkładki posiadają termiczną izolację zapewniająca stopom ciepło i
zabezpieczającą je przed marznięciem w chłodniejsze dni.

Wkładki mają 0,5cm grubości, co daje użytkownikowi odpowiednią amortyzację i stabilność podczas schodzenia. Pomagają odciążać
bolesne miejsca i zmniejszyć obciążenia kolan, stawów, bioder czy kręgosłupa.

Dzięki możliwości docięcia wkładek, jest to produkt odpowiedni dla każdego niezależnie od płci lub wieku. Oznaczenia na wkładkach
ułatwiają dobranie właściwego rozmiaru dla mężczyzny (M), kobiety (F), chłopca (B) i dziewczynki (G) i docięcie produktu wzdłuż
zaznaczonych linii.

Właściwości:
- dopasowują się do kształtu stopy
- przepuszczają powietrze
- zmniejszają obciążenia na kolana, stawy, biodra i kręgosłup
- wysoka jakość wykonania

Rozmiar: uniwersalny w zakresie 35-43
Grubość: 0,5cm
Długość: 30cm

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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