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Półbuty BEFADO (Dr Orto) - czarne 036D006 - stopa
cukrzycowa
 

Cena: 91,00 pln

Opis słownikowy

Producent BEFADO

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Półbut damski BEFADO z rozciągliwym, elastycznym przodem i usztywnionym, podpierającym pietę tyłem, w rozmiarach 36-48, Kolor
czarny

UWAGA: Prosimy przed zakupem o potwierdzenie (tel. lub mailowo) czy wymagany rozmiar znajduje się na stanie magazynowym. W
przypadku braków  termin realizacji wynosi do 4 tyg. Uzależnione jest to od planów produkcyjnych producenta.

 

Obuwie profilaktyczno-ortopedyczne Dr Orto System

Obuwie tekstylne, materiał: microsidney-pianka-frotta wysokiej jakości, podwyższona tęgość (K) zapewnia odpowiednią przestrzeń w
części palcowej, konstrukcja obuwia zapewnia łatwe jego wkładanie, minimalna ilość przeszyć i łączeń, lekka sprężysta podeszwa z
pianki poliuretanowej pochłania mikro-wstrząsy, posiadają wkładkę, znakomite na stopy wrażliwe, mogą być stosowane przez osoby z
tzw. "zespołem stopy cukrzycowej”.

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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Certyfikaty: Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie, (dawne Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego).

Polecane dla osób z dolegliwościami reumatoidalnymi. Bardzo wygodne półbuty z z rozpinanym paskiem na pięcie, lekkie oraz łatwe w
ubieraniu.

 

 

 

Parametry

Rozmiar 36 (0,00 pln), 37 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 39 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 41 (0,00 pln), 42 (0,00
pln), 43 (0,00 pln), 44 (0,00 pln), 45 (0,00 pln), 46 (0,00 pln)

Galeria
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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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