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Sandały Lewandowicz / klapki (zdrowia) lecznicze do
masażu i akupresury stóp
 

Cena: 179,00 pln

Opis słownikowy

Producent Lewandowicz

Opis produktu
 

Sandały zdrowotne - leczą (i zapobiegają) m.in. nadnercza, nerki, wątrobę, tarczycę, wzrok, płuca, jelita, płaskostopie i opadanie stopy,
ostrogi piętowe, prostują halluxy w czasie chodzenia, zalecane przy odchudzaniu i żylakach.

 

Właściwości:

- stopy stają się lżejsze i ciepłe

- poprawiają krążenie - metabolizm - precyzyjnie uciskając receptory swoim trójwymiarowym wyprofilowaniem

- powodują odtruwanie organizmu

- seria nacięć i wypustów masuje stopę podczas chodzenia

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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- pomagają utrzymać prawidłową postawę palców

- zapięcie na rzepa z możliwością regulacji

- oryginalny wygląd

- wykonane ze skóry obszytej specjalnym filcem i ze zdrowego higienicznego niepotliwego kauczuku.

Klapki dostępne są w kilku kolorach, które dostajemy losowo od producenta. Nie ma możliwości zamówienia konkretnego koloru. Towar
jest wysyłany według aktualnie dostępnych w magazynie.

 

 
 

Parametry

Rozmiar 36/37 (23cm) (0,00 pln), 38/39 (24cm) (0,00 pln), 39/40 (24,7cm) (0,00 pln), 40/41 (25,5cm)
(0,00 pln), 41/42 (26cm) (0,00 pln), 42/43 (27cm) (0,00 pln), 44/45 (28cm) (0,00 pln), 46/47
(29,5cm) (0,00 pln)

Galeria
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