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Okulary do spania
 

Cena: 16,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Okulary do spania

To ochronna opaska na oczy wykonana z elanobawełny i wypełniona miękkim wkładem. Miła w dotyku, przewiewna, nie powoduje
uczuleń i alergii, ułatwia osiągnięcie stanu wyciszenia i odprężenia. Chroni i izoluje oczy od bodźców świetlnych.

- pozwala zasnąć i przespać całą noc
- przydatna w podróży, szpitalu, sanatorium
- ułatwia zaśnięcie w pomieszczeniach w których musi świecić się światło, pracują monitory komputerowe czy telewizory.

Skład: elanobawełna biała i niebieska, włóknina, lamówka, gumka
Prać ręcznie w temp. Do 40 st.C

Kolor: niebieski z czarną gumą i lamówką

Rozmiar: 22cm x 8cm

 

Parametry

Kolor Czerwony (0,00 pln), Granatowy (0,00 pln), Jasno niebieski (0,00 pln), Łososiowy (0,00 pln),
Pomarańczowy (0,00 pln), Różowy (0,00 pln), Seledynowy (0,00 pln), Szary (0,00 pln), Zielony
(0,00 pln), Żółty (0,00 pln)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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