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Salvi Diabetic skarpetki z chityną dla osób z grzybicą,
zapaleniem stawów
 

Cena: 62,00 pln

Opis słownikowy

Producent SALVI

Opis produktu
 

 

Salvi Diabetic z chityną bawełniane, bezuciskowe i bezszwowe skarpetki dla diabetyków oraz osób cierpiących na alergię, grzybicę stóp i
zapalenie stawów.

W nowoczesnej produkcji wykorzystano chitynę – substancję otrzymywaną z pancerzy krabów, która chroni skórę przed wysuszaniem,
dodatkowo wspomaga regenerację tkanek, przyspiesza gojenie ran, zmniejsza obrzęki, ma działanie antyalergiczne i
antygrzybiczne.Kolor

 

Kolor: czarny

 

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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Rozmiary:

XS (35-37);

S (37-39);

M (39-41);

L (41-43);

XL (43-45);

XXL (45-47).

 

 

Parametry

Rozmiar XS (0,00 pln), S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln), XXL (0,00 pln)
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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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