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MEDIC DEO SILVERWOOL - skarpetki zdrowotne
antygrzybicze
 

Cena: 27,50 pln

Opis słownikowy

Producent JJW

Opis produktu
 

Ciepłe i wygodne skarpetki zdrowotne frotte antygrzybicze z naturalną wełną merynosową i srebrem.

Skład:
wełna merynosowa 40%, akryl 40%, Prolen® Siltex ze srebrem 17%, Lycra® 3%

Konstrukcja:
Prozdrowotne skarpetki antygrzybicze, antybakteryjne i antyzapachowe wykonane z wysokiej jakości wełny merynosowej i włókien z
jonami srebra. Wełna merynosowa pozyskiwana jest z owiec rasy merynos, posiada ona unikatowe właściwości termoregulacyjne i
aktywnie pochłania nadmiar wilgoci. Zapewnia ciepło i pełen komfort dla stóp przez całą dobę, produkt jest odpowiedni na chłodne dni.

Dodatek specjalnej przędzy PROLEN®Siltex z jonami srebra zapewnia skarpetko właściwości antybakteryjne oraz antygrzybicze.
Zmniejszają ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych zapachów oraz infekcji bakteryjnych i grzybiczych stóp, a także wspomagają ich
leczenie.

Dzięki specjalnej konstrukcji i dodatkowi elastycznych włókien skarpetki są bezuciskowe i dobrze przylegają do stóp i nóg, nie tamując
jednocześnie przepływu krwi i nie powodują otarć. Z tego względu skarpetki mogą być stosowane przez osoby chorujące na cukrzycę,
zaburzenia krążenia w nogach czy mające obrzęki stóp i nóg.

Szczególne właściwości:
- bezuciskowe
- bardzo elastyczne
- utrzymujące nogi w cieple
- odprowadzające wilgoć

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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- antybakteryjne i antygrzybicze

 

 

Parametry

Kolor Czarny (0,00 pln), Szary (0,00 pln)

Rozmiar 35-37 (0,00 pln), 38-40 (0,00 pln), 41-43 (0,00 pln), 44-46 (0,00 pln)

Galeria
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