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Klin antyrefluksowy Valde bez pamięci B93 zapobiega
cofaniu się treści żołądkowej
 

Cena: 227,00 pln

Opis słownikowy

Producent Poduszki VALDE

Opis produktu
 

 

Klin antyrefluksowy Valde został zaprojektowany z przeznaczeniem dla osób borykających się z problemami związanymi z refluksem
żołądkowo-przełykowym. Dzięki klinowi Valde prawidłowe ułożenie ciała zapobiega cofaniu się treści żołądkowo-przełykowej i łagodzi
dolegliwości bólowe kręgosłupa. Klin ułatwia czytanie, oglądanie telewizji podczas długotrwałego leżenia wymuszonego chorobą. Kąt
klina antyrefluksowego Valde został zaprojektowany tak, aby każdy bez względu na posturę i wagę mógł go użytkować. Klin występuje w
dwóch rodzajach pianki poliuretanowej: wysoko-sprężystej oraz z systemem memory foam. Dodatkowo występuje w szerokiej gamie
kolorystycznej poszewek z frotte, które łatwo można zdjąć i wyprać.

 

 

Właściwości:

 

- Wykonany z najwyższej jakości pianki normal

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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- Wspomaga leczenie – pozytywnie zaopiniowany przez lekarzy specjalistów

- Pozytywnie zaopiniowany przez osoby cierpiące na refluks

 

 

 

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. 
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