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MEDIC DEO SILVER - zdrowotne skarpetki frotte
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent JJW

Opis produktu
 

Skarpetki zdrowotne frotte z naturalnej przędzy bawełnianej z dodatkiem jonów srebra. 

Skład: bawełna 80%, Prolen® Siltex ze srebrem 17%, Lycra® 3%

Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46

Konstrukcja:
Specjalna konstrukcja cholewki i niewielka domieszka nowoczesnego włókna Lycra® w całym wyrobie powodują idealne bezuciskowe
przyleganie do nóg i maksymalną elastyczność - nietamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg.

Wykorzystanie naturalnej przędzy bawełnianej z dodatkiem jonów srebra mogą służyć jako naturalne wsparcie w leczeniu i profilaktyce
rożnych schorzeń stóp i nóg.

Dzięki działaniu przędzy z jonami srebra wzmocnionemu działaniem apretury antybakteryjnej i antygrzybiczej Sanitized®, skarpetki
hamują rozwój mikrobów i jednocześnie zapobiegają przykremu zapachowi podczas użytkowania. Miejsca stóp narażone na otarcia i
urazy są chronione przez miękką trójwarstwową dzianinę frotte. Opaska elastyczna na śródstopiu zapobiega przesuwanie się skarpetki
na nodze.

Skarpetki nadają się znakomicie do aktywności fizycznej. Do produkcji skarpetek jest używana czysta bawełna - naturalna przędza
najwyższej jakości.

 

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

Kolor Biały (0,00 pln), Czarny (0,00 pln), Popielato-szary (0,00 pln), Szary (0,00 pln)

Rozmiar 35-37 (22-23) (0,00 pln), 38-40 (24-25) (0,00 pln), 41-43 (26-27) (0,00 pln), 44-46 (28-29) (0,00
pln)

Galeria
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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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