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Rękawica uniwersalna z gorczycy
 

Cena: 64,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

- Nasiona gorczycy łagodzą bóle reumatyczne, migrenowe, stawowe, mięśniowe, urazowe itp.

- niwelują szkodliwe promieniowanie żył, cieków i urządzeń technicznych

- w medycynie ludowej znane jako „ziarno promieniujące”, regenerujące biopole człowieka. Ocenia się czas promieniowania na 4 lata

- działa kojąco odprężająco, przeciwbakteryjnie

Przeciwwskazanie: uczulenie na gorczycę.

Wyroby z gorczycy należy często wietrzyć w szczególności po zawilgoceniu.

Data ważności: 2 lata

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/rekawica-uniwersalna-z-gorczycy.html
http://www.aptusshop.pl/
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Skład: gorczyca, bawełna 100% (+/- taśma pleciona, klamra plastikowa)

Opakowanie: 1 szt.
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