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Mazbit MEMORY - wkładki z pamięcią kształtu
 

Cena: 14,55 pln

Opis słownikowy

Producent Mazbit

Opis produktu
 

Właściwości:

Przyjazne stopom wkładki dopasowujące się do kształtu stopy.
Zapewniają komfort zarówno w trakcie chodzenia, stania a także biegania.
Zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza w obuwiu.

 

Rodzaj: Wkładki dla dorosłych

Schorzenia: Zespół zmęczonej stopy

Obuwie: Codzienne, Sportowe

Wykonanie: Wyściółka z tkaniny, pianka higroskopijna z pamięcią kształtu, wyściółka spodnia.

Rozmiary: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Kod producenta: MAZBIT MS508

 

Wkładki MEMORY należą do serii wkładek Medic Line. Są to wkładki będące wyrobem medycznym, działające profilaktycznie i

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
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korekcyjnie na schorzenia stóp: płaskostopie poprzeczne i podłużne, halluksy, ostroga piętowa i inne.

Wkładki umieszcza się w obuwiu bardziej wypukłą stroną zwróconą do góry.

Przy zakupie wkładek Mazbit Medic line po raz pierwszy, należy przyzwyczajać do nich stopy poprzez używanie ich przez 1-2 godzin
dziennie i stopniowo wydłużać ten czas.

 
 

Parametry

Rozmiar 35-36 (0,00 pln), 37-38 (0,00 pln), 39-40 (0,00 pln), 41-42 (0,00 pln), 43-44 (0,00 pln)
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