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Spodnie medyczne damskie biodrówki 999
 

Cena: 119,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Spodnie damskie biodrówki są wyjątkowo wygodne i szczególnie polecane przez nas młodszej kadrze medycznej. Bardzo dobrze nadają
się na praktyki, do pracy lub na zajęcia. Model ten jest jednym z bardziej popularnych spodni z naszej kolekcji. Spowodowane jest to
ciekawym wyglądem (oryginalny krój, szeroki pas), możliwością konfiguracji kolorów i fasonów (dostępne są wersje ze zwężonymi
nogawkami, prostymi oraz "dzwony"). Spodnie te zapewniają wygodę i swobodę ruchów, natomiast krój idealnie podkreśla sylwetkę.
Spodnie medyczne biodrówki polecamy w szczególności dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników związanych zawodowo ze
służbą zdrowia.

 

Medyczne spodnie damskie biodrówki dobrze komponują się z każdym rodzajem bluz dostępnych w naszej ofercie.

Właściwości:

- dostępne w różnych kolorach.

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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- zapięcie na zamek i guzik

- szeroki pas

- materiał: elana (67%) / bawełna (33%) (nie mnący, nie zbiega się w praniu)

 

Prezentowana odzież medyczna jest to własna produkcja serwisu dlapacjenta.pl. Z uwagi na ten fakt jesteśmy w stanie w pełni
nadzorować proces produkcji, a co za tym idzie mamy pełną kontrolę nad jakością odzieży i użytych materiałów. Jesteśmy w stanie
zagwarantować najwyższą jakość usług i produkt idealnie dopasowany do potrzeb klientów.

 

 

Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru

 

Tabela rozmiarów:

Odzież damska - spodnie
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obwód

talii
62 66 70 74 78 82 86 90 94 98

Obwód
bioder

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

 

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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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
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Parametry

Kolor 1. biały (0,00 pln), 2. różowy (+ 19,00 pln), 3. bordowy (+ 19,00 pln), 4. beżowy (+ 19,00 pln), 5.
atramentowy CHWILOWY BRAK (+ 19,00 pln), 6. brązowy (+ 19,00 pln), 7. popielaty (+ 19,00
pln), 8. granatowy (+ 19,00 pln), 9. ocean (+ 19,00 pln), 10. pomarańczowy (+ 19,00 pln), 11.
szafirowy (+ 19,00 pln), 12. słomkowy (+ 19,00 pln), 13. ciemno zielony (+ 19,00 pln), 14.
łososiowy (+ 19,00 pln), 15. turkusowy (+ 19,00 pln), 16. liliowy (+ 19,00 pln), 17. malinowy (+
19,00 pln), 18. żółty (+ 19,00 pln), 19. czarny (+ 19,00 pln), 20. czerwony (+ 19,00 pln), 21.
limonkowy (+ 19,00 pln), 22. jasno niebieski (+ 19,00 pln), 23. śliwkowy (+ 19,00 pln), 24.
seledynowy (+ 19,00 pln), 25. ciemno popielaty (+ 19,00 pln), 26. oberżyna (+ 19,00 pln), 27.
pink (+ 19,00 pln)

Rozmiar 34 (0,00 pln), 36 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 42 (0,00 pln), 44 (0,00 pln), 46 (0,00
pln)

Wersja Dzwony (0,00 pln), Proste (0,00 pln), Zwężane (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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