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Półbuty damskie BEFADO (Dr Orto) - czarne 387D005
wiązane - stopa cukrzycowa i halluksy
 

Cena: 88,00 pln

Opis słownikowy

Producent BEFADO

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Półbut damski BEFADO, w rozmiarach 36-41, 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.

Tęgość J

Zalety obuwia BEFADO / Dr Orto

- wyściółka silber z aktywnymi jonami srebra
- oddychający materiał - zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- swoboda dla stóp - dzięki wysokiemu i szerokiemu czubkowi
- komfort chodzenia - dzięki hydroskopijnej wkładce pochłaniającej pot
- podeszwa antypoślizgowa - umożliwia bezpieczne poruszanie
- oddychająca wyściółka
- tworzywo amortyzujące - zapewnia lekkość i przyjemność z chodzenia
- idealne dopasowanie do kształtu stopy

Prezentowany model 387D005 charakteryzuje się:

Specjalne wiązania pozwalają na łatwe wzuwanie butów. Z uwagi na konstrukcję, obuwie to pozwala na dokładne dopasowanie cholewki
do stóp o różnych tęgościach.

Posiada sprężystą podeszwę pochłaniającą falę uderzeniową powstałą w trakcie zetknięcia stopy z podłożem, co zabezpiecza przed
mikrourazami.

Wyjmowana wkładka profilaktyczna umożliwiająca regulację tęgości i podnosząca walory higieniczne.

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 modelu tego obuwia został zastosowany na wyściółkę miękki i przyjemny dla stóp materiał SILBER , wykonany w specjalnej
technologii w oparciu o jony srebra. 

Obuwie dedykowane jest osobom ze stopami wrażliwymi, w tym cierpiącym na zespół stopy cukrzycowej, a także dotkniętym zmianami
reumatoidalnymi stóp. Obuwie Dr Orto posiada cechy funkcjonalno - zdrowotne, kształty i wymiary wnętrza są idealnie dostosowane do
potrzeb i wymagań stóp osób chorych.

Obuwie Dr Orto posiada certyfikaty uprawniające do stosowania znaków nadanych przez Instytut Przemysłu Skórzanego, oddział w
Krakowie:

Certyfikat „Obuwie na stopy wrażliwe” potwierdzający, iż obuwie zalecane jest dla osób ze zniekształceniami palców (paluch koślawy,
palce młotkowate), zmianami w skórze na podeszwowej stronie stopy oraz z bolesnymi miejscami w okolicy II i III głowy śródstopia

Certyfikat „Obuwie dla diabetyków -profilaktyczne” oznaczający, iż obuwie może być stosowane przez osoby z tzw. „zespołem stopy
cukrzycowej”: z uszkodzonymi nerwami, niedokrwieniem kończyn wywołanym miażdżycą oraz nieprawidłowym mechanicznym
obciążeniem stopy.

 

 

Parametry

Rozmiar 36 (0,00 pln), 37 (0,00 pln), 38 (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
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