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Karta informacyjna Jestem AMAZONKĄ różowa z opaską
silikonową
 

Cena: 25,99 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

 

Karta informacyjna Jestem AMAZONKĄ z opaską silikonową

 

Karta informacyjna Jestem Amazonką, noszona z portfelu oraz opaska silikonowa na nadgarstek identyfikują ich posiadaczkę jako
Amazonkę – kobietę która toczy walkę z rakiem piersi, wygrała ją lub identyfikuje się z działaniami ruchu.

KARTA

Kolor: różowa

Wymiary karty: 85mm x 54mm

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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Informacje na karcie:

Przód: imię i nazwisko

Tył: informacja o postępowaniu, tel. ratunkowe, miejsce na dodatkowe uwagi

 

Informacje i dane na karcie mogą zostać nadrukowane przez nas lub możemy pozostawić puste miejsce do samodzielnego
uzupełnienia.

Karta może zostać wydrukowana według pomysłu klienta.

Kolor karty może odbiegać od przedstawionego na zdjęciu.

OPASKA SILIKONOWA

Materiał: silikon

Kolor: różowy

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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Szerokość: 12 mm

Obwód wewnątrz: ok. 19,5 cm

Rozmiar: 12 x 202 x 2 mm

Amazonki w mitologii greckiej to plemię wojowniczych i silnych kobiet, które by przetrwać w walce gotowe były pozbawić się piersi.
Obecnie Amazonki to silne, walczące o swoje zdrowie i życie kobiety, których wrogiem jest rak piersi.

Amazonki w Polsce to ruch liczący obecnie ok. 20 tys. kobiet, powstały z myślą o kobietach dotkniętych rakiem piersi i zrzeszający je.
Zapewnia im wzajemną pomoc i nieocenione wsparcie psychiczne.

Silikonowa opaska na nadgarstek z napisem  AMAZONKA  i wytłoczonymi miniaturkami kobiety z łukiem.
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