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MINI BAMBOO non-slip - bezszwowe stopki / skarpetki z
przędzy bambusowej
 

Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

Producent JJW

Opis produktu
 

Bezszwowe stopki z przędzy bambusowej z wykończeniem non-slip zapobiegającemu zsuwanie ze stopy.

Skład:
wiskoza bambusowa 72%, poliamid 25%, Lycra® 3%, apretura Sanitized®

Konstrukcja:
Stopki bambusowe o minimalnie krótkiej cholewce, która w tylnej części nad piętą posiada poliuretanowe wykończenie non-slip
zapobiegające zsuwanie się jej ze stopy i wciąganiu do obuwia. Lycra® w całej skarpetce zapewnia bezuciskowe przyleganie do nóg i
maksymalną elastyczność - nietamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg.

Stopki cechuje delikatność w dotyku przędzy bambusowej w połączeniu z bezszwowym łączeniem nad palcami, co zapewnia wygodę
osobom o bardzo wrażliwych stopach. Naturalne, trwałe właściwości antybakteryjne przędzy bambusowej są wzmocnione wbudowaną
we włókna apreturą antybakteryjną i antygrzybiczą Sanitized® zapewniającą eliminację mikrobów i mocne działanie antyzapachowe.

Przędza bambusowa posiada naturalną zdolność do oddychania (wentylacji stóp) i pochłaniania nadmiaru wilgoci, które ma relaksujące
oddziaływanie na stopy.

Szczególne właściwości:
- dzięki wykończeniu non-slip nie zsuwają się
- delikatne w dotyku
- bezuciskowe
- bezszwowe
- bardzo elastyczne

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 Biały (0,00 pln), Czarny (0,00 pln), Popielaty (0,00 pln)

Rozmiar 35-38 (0,00 pln), 39-42 (0,00 pln), 43-46 (0,00 pln)

Galeria
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