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Poduszka z łuski gryki pod łokieć / piętę
 

Cena: 40,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Zastosowanie: dla pacjentów z problemami odleżyn jak również do relaksu.

Łuska gryczana ze względu na kształt (zbliżony do muszli małży) i właściwości chemiczne (zawiera tiaminę, rutynę i mikroelementy)
oraz mechaniczne (sprężystość łuski itp.) jest cennym naturalnym produktem wspomagającym profilaktykę, leczenie i rehabilitację oraz
poprawia komfort pracy, odpoczynku.

- hamuje rozwój roztoczy, bakterii i innych mikroorganizmów
- jest przewiewna, doskonale wietrzy i wentyluje ciało użytkownika
- posiada właściwości absorbowania wilgoci
- zawsze przyjemnie chłodna, nie nagrzewa się od ciała człowieka
- łatwo dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- poprzez swoją wyjątkową elastyczność, amortyzuje i rozkłada ciężar ciała użytkownika a jednocześnie stanowi wygodne podparcie
- neutralizuje szkodliwe promieniowanie: żył, cieków i urządzeń technicznych
-wytwarza przyjemny mikroklimat

Wyroby z łuski należy często wietrzyć – szczególnie po zawilgoceniu.

Skład: bawełna 100%, łuska gryczana

Wymiary: 25x25cm 

 

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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