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Poduszka profilowana "mostek" pod głowę do spania na boku
odciążająca rękę
 

Cena: 44,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Poduszka profilowana pod głowę z miejscem na rękę wykonana z termoplastycznej pianki dostosowującej się do anatomii ciała pod
wpływem wagi i temperatury użytkownika. Po braku kontaktu z ciałem poduszka szybko wraca do swojego pierwotnego kształtu. 

Dzięki profilowanemu kształtowi przypominającemu mostek w przypadku spania we dwoje poduszka odciąża rękę partnera i pozwala na
przyjęcie mu wygodnej pozycji, w której można trzymać rękę pod głową drugiej osoby i jednocześnie nie drętwieje ona pod jej ciężarem.
Może być ona użytkowana także jeśli ma się zwyczaj spać na własnej ręce, kiedy również ją odciąża.

Poduszkę można wykorzystać także na inne sposoby, np. poprzez położenie głowy od jej wewnętrznej strony, położenie na nodze pod
głową partnera lub położenie na fotelu w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. 

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/poduszka-profilowana-mostek-pod-glowe-do-spania-na-boku-odciazajaca-reke.html
https://dlapacjenta.pl/poduszka-profilowana-mostek-pod-glowe-do-spania-na-boku-odciazajaca-reke.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

Podczas snu pozwala ona na przyjęcie pozycji na plecach, na boku i na brzuchu.

Zapięcie na zamek umożliwia ściągnięcie jej i wypranie w przypadku zabrudzenia.

Specyfikacja:
Materiał: termoelastyczna pianka z pamięcią kształtu
Kolor: biały (poszewka na zamek)
Wymiary: 35x30x13 cm
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