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HAMMER GEL - żelowe wałeczki pod palce młotkowate lub
szponiaste
 

Cena: 16,70 pln

Opis słownikowy

Producent Mazbit

Opis produktu
 

 

Właściwości:

 

- żelowe wałeczki pod palce młotkowate lub szponiaste

- powoduje ograniczenie dolegliwości bólowych przodostopia oraz palców

- dzięki pierścieniowi zakładanemu na drugi palec utrzymują się zawsze we właściwym miejscu

- do stosowania w każdym typie obuwia

 

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
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Rodzaj: Wyroby żelowe / silikonowe

Schorzenie: Palce młotkowate, Odciski i otarcia

Obuwie: Codzienne, Sportowe

Rozmiar: uniwersalny

Wykonanie: Miękki, elastyczny żel

Opakowanie: 2 sztuki

Kod producenta: MAZBIT MS418
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