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Klin pod łuk podłużny MED LUX
 

Cena: 18,70 pln

Opis słownikowy

Producent Mazbit

Opis produktu
 

Właściwości:

- kliny pod łuk podłużny o wydłużonym profilu dla osób z płaskostopiem
- zapewniają komfortowe wsparcie łuku podłużnego stopy, delikatnie supinują stopę
- zalecane do obuwia dopasowanego
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj: Kliny/peloty
Schorzenia: Płaskostopie podłużne
Obuwie: Codzienne, Robocze, Sportowe
Wykonanie: Wyściółka, sztywny, wydłużony profil, warstwa przylepna
Rozmiar: 35 - 46
Kod producenta: MAZBIT MD290

Kliny MED LUX należą do serii wkładek Medic Line. Są to wkładki będące wyrobem medycznym, działające profilaktycznie i korekcyjnie
na schorzenia stóp: płaskostopie poprzeczne i podłużne, halluksy, ostroga piętowa i inne.

 

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
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Parametry

Rozmiar 35 (0,00 pln), 37 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 39 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 41 (0,00 pln), 42 (0,00
pln), 43 (0,00 pln), 44 (0,00 pln), 45 (0,00 pln), 46 (0,00 pln)
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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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