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Opaska na głowę przeciw chrapaniu
 

Cena: 9,95 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Zastosowanie przy chrapaniu

Opis produktu
 

Wykonana z miękkiego i elastycznego neoprenu opaska na głowę przeciw chrapaniu.

Zakładana na czas snu wspiera i przytrzymuje żuchwę która pozostaje zamknięta.

Stosowanie opaski nie wymaga ustalonej pozycji snu, jest lekka i można w niej spać zarówno na plecach jak i na boku.

Opaska zapinana jest na rzepy umożliwiające dopasowanie długości do indywidualnych potrzeb użytkownika i rozmiaru głowy. Nie
należy jej ściśle dociskać.

Posiada dwa wycięcia na uszy i miękkie podszycie od wewnętrznej strony, zmniejszające napięcie przy szczęce, co wpływa na
zwiększenie komfortu użytkowania.

Produkt nie jest wyrobem medycznym.

Nie zaleca się stosowania w przypadku problemów z oddychaniem, saturacją, przy zatkanym nosie.

Wyrób można prać w wodzie z detergentem.

Długość z rzepami: 66 cm

Kolor: czarno-niebieski

Materiał: neopropen, lycra

 

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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