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Klin antyrefluksowy dla dzieci Valde z pamięcią B94
 

Cena: 248,00 pln

Opis słownikowy

Producent Poduszki VALDE

Opis produktu
 

Refluks żołądkowo-przełykowy u blisko połowy chorych doprowadza do powstania poważnych uszkodzeń błony śluzowej przełyku. Jest
dość często spotykanym schorzeniem w dzisiejszych czasach. Dziecko po narodzinach kształtuje swój układ pokarmowy, dlatego
często spotykamy właśnie u nich zjawisko cofania się pokarmu. Aby wspomóc prawidłowy rozwój układu przełykowego, zalecamy
stosowanie klina u dzieci już od pierwszych dni życia. Refluks u dzieci stanowi bardzo częstą przyczynę infekcji oraz spadku odporności.

Właściwości:

- pianka z pamięcią

- twardość: miękka
- bezpieczny w użytkowaniu dla dziecka
- pozytywnie zaopiniowany przez lekarzy pediatrów
- łagodzi bóle związane z problemem żołądkowo-przełykowym
- wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego
- ułatwia oddychanie podczas infekcji górnych dróg oddechowych
- dostosowuje się do kształtu ciała dziecka
- nie wywołuje alergii, nie gromadzi roztoczy

 

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/klin-antyrefluksowy-dla-dzieci-valde-z-pamiecia-b94.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

 

 

O producencie - Valde:

Poduszki ortopedyczne produkowane przez firmę VALDE to produkty najwyższej jakości. Od początku istnienia firma stawia na jakość.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo poduszki ortopedyczne dopasowane do wymagań każdego klienta.

Obecnie w naszej ofercie znajdziecie Państwo 17 modeli poduszek, korektorów i stabilizatorów ortopedycznych VALDE oraz 9 modeli
wysokospecjalistycznych materacy leczniczo - rehabilitacyjno - relaksowych o 7 - strefowej twardości. Wśród tych pozycji na pewno
każdy z Państwa znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, co pozwoli poprawić jakość snu i komfort codziennego życia, umili je i sprawi,
że czas poświęcony na wypoczynek, sen, relaks i pracę będzie jeszcze bardziej efektywny i przyjemny. Dbaj o swoje zdrowie w każdej
chwili swojego życia. 

 

 

Parametry

Kolor Biały (0,00 pln), Brązowy (0,00 pln), Czerwony (0,00 pln), Niebieski (0,00 pln), Zielony (0,00
pln), Żółty (0,00 pln)
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