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Skórzana opaska na nadgarstek - 2 paski
 

Cena: 40,50 pln

Opis słownikowy

Producent Korfantów

Opis produktu
 

Zapinana na 2 sprzączki skórzana opaska stosowana w celu usztywnienia nadgarstka. Polecana jest zwłaszcza osobom wykonującym
ciężką pracę fizyczną oraz podczas ćwiczeń siłowych.

Opaska jest szeroka, dzięki czemu lepiej zabezpiecza staw nadgarstkowy przed przeciążeniem.

Jest to produkt odpowiedni również dla motocyklistów, dla których oprócz funkcji usztywniającej może być także ozdobnym dodatkiem.

Produkt wykonany z naturalnej skóry bydlęcej, wyścielonej skórzaną podszewką (skóra irchową) i wzmocniony ozdobnymi przeszyciami.
Opaska zapinana na dwie sprzączki pozwalające na dopasowania do rozmiaru nadgarstka. Nie należy zapinać jej zbyt luźno - aby nie
umożliwić uwolnienia kończyny, ani zbyt ciasno - aby umożliwić krążenie krwi.

Konserwacja:
Skórzane paski przecierać miękką szmatką. Można stosować środki do konserwacji skór naturalnych. Filcowe peloty szczotkować
miękką szczotką do ubrań. Produktu nie moczyć w wodzie.

Dostępna w trzech rozmiarach:
17-18cm
19-20cm
21-22cm

Szerokość: ok 6,5cm

Kolor: czarny

 

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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Parametry

Rozmiar 17-18 cm (0,00 pln), 19-20 cm (0,00 pln), 21-22 cm (0,00 pln)

Galeria
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