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Opaska silikonowa na nadgarstek - Amazonka
 

Cena: 14,99 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

 

Silikonowa opaska na nadgarstek z napisem  AMAZONKA  i wytłoczonymi miniaturkami kobiety z łukiem.

Opaska dedykowana dla kobiet należących do ruchu Amazonek w Polsce lub pań, które toczą walkę z rakiem piersi, wygrały ją lub
identyfikują się z działaniami ruchu.

 

 

Materiał: silikon

Kolor: różowy

Obwód wewnątrz: ok. 19,5 cm

Szerokość: 12 mm

Rozmiar: 12 x 202 x 2 mm

 

 

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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W mitologii greckiej Amazonki to plemię wojowniczych i silnych kobiet, które by przetrwać w walce gotowe były pozbawić się piersi.
Teraz mówiąc o Amazonkach również mamy na myśli silne kobiety, które stoczyły lub wciąż toczą swoją najważniejszą walkę o zdrowie
i o życie, a ich wrogiem jest rak piersi.

Ruch Amazonek w Polsce powstał i działa na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi i zrzeszający je, dając nieocenione wsparcie
psychiczne i pomoc. Dzięki Amazonkom zrealizowano wiele kampanii i programów społecznych i edukacyjnych (Różowa Wstążeczka,
Breast Friends – Przyjaciele od Piersi, Wielka Kampania Życia), których celem było szerzenie wiedzy na temat wczesnego wykrywania
raka piersi, znaczenia wsparcia osób bliskich i konieczności indywidualnego podejścia do pacjenta. Są to zarazem jedne z bardziej
istotnych założeń ruchu Amazonek liczącego ok. 20 tys. członkiń.
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