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Koszula nocna - bawełniana, bezszwowa, antyalergiczna
 

Cena: 59,90 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Produkt wykonany z najlepszej gatunkowo drobno czesanej dzianiny bawełnianej typu interlock - prążkowanej.
- dzianina bawełniana o gramaturze 210 g/m2
- łatwa w praniu i prasowaniu
- miękka i przyjemna w dotyku
- nie mechaci się
- nie rozciąga się i nie kurczy po praniu
- antyalergiczna

Koszula idealna również jako ciepła bielizna do pracy na świeżym powietrzu - wygodna i bardzo ciepła.

Produkt europejski z certyfikatem Oko- Tex Standard 100 i gwarancją jakości "made in Germany"

Skład:
100% BAWEŁNA, bez żadnych dodatków.

    Tabela rozmiarów
  

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/koszula-nocna-bawelniana-bezszwowa-antyalergiczna.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

Rozmiar 5 6 7 8 9 10
 Obwód Klatki piersiowej 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123 124-131
 Obwód w pasie 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121
 Obwód bioder 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127
 Wzrost 166-176 170-180 174-184 178-188 180-190 184-194
 Długość całkowita 102 104 106 108 110 112

 

Parametry

Rozmiar 5 (0,00 pln)

Galeria
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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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