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KOREKTUS LAT - podpiętka na skosy
 

Cena: 12,60 pln

Opis słownikowy

Producent Mazbit

Opis produktu
 

Właściwości:

- podpiętki dedykowane osobom z koślawym ustawieniem tyłostopia
- skośny przebieg klinów pozwala na przywrócenie prawidłowego ustawienia pięt względem osi łydki
- zalecane do stosowania obuwiu stabilizującym tyłostopie
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj: Podpiętki/zapiętki
Schorzenie: Stopa płasko-koślawa
Obuwie: Codzienne, Robocze, Sportowe, Wizytowe, Trekkingowe
Rozmiar: 35/37, 38/40, 41/43, 44/46
Wykonanie: Naturalna skóra, sztywny profil, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego
Wysokość: 5 mm lub 10 mm
Kod producenta: MAZBIT MD359 / MD426

 

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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Parametry

Rozmiar 35 (0,00 pln), 36 (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)

Wersja 10mm (0,00 pln), 5mm (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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