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Kompres termiczny żelowy - ogrzewacze STOPY (para)
 

Cena: 32,70 pln

Opis słownikowy

Producent ABC-N SYSTEM

Opis produktu
 

Uniwersalny Super Ogrzewacz STOPKI to rozgrzewacz termiczny przeznaczony przede wszystkim do ogrzewania stóp w czasie
spoczynku (nie nadają się jako wkładki do butów ze względu na to, że po aktywacji twardnieją i nie dadzą się zginać), jednak nadają się
również do ogrzewania różnych obszarów ludzkiego ciała i wszelkich przedmiotów, które wymagają ogrzania. Doskonale zdadzą
egzamin jako wyposażenie turysty, który na górskim szlaku z wdzięcznością przyjmie każdą odrobinę ciepła lub dla sportowca, który
dzięki wspaniałym właściwościom ogrzewacza szybciej poradzi sobie z rozgrzaniem odpowiednich partii mięśni.

Po kilkukrotnym zgięciu paliczka (aktywatora) umieszczonego w płynnej substancji wypełniającej ogrzewacz, w przeciągu paru sekund
następuje proces jej krystalizacji. Jej wynikiem jest rozgrzanie ogrzewacza do temperatury ok. 54°C. Temperatura ta utrzymuje się w
przypadku Stopek ok. 45 min.

Reakcja krystalizacji jest w pełni odwracalna poprzez zwykłe wygotowanie ogrzewacza

Specyfikacja:

- Wymiary: 28x10 cm (jedna stopka, w komplecie sprzedawana jest para)
- Grubość: ok. 13 mm
- Osiąga temperaturę 54°C
- Pozostają ciepłe przez około 45 minut
- Kolejne użycie już po paru minutach od wygotowania
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
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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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