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SPORT DEODORANT - męskie uniwersalne skarpetki
sportowe
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Producent JJW

Opis produktu
 

Rodzaj: męskie uniwersalne skarpetki sportowe

Skład: bawełna 80%, poliamid 17%, Lycra®  3%, apretura Sanitized®

Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 43-46

Konstrukcja:

Uniwersalne skarpetki sportowe z trójwarstwową profilowaną dzianiną frotte, która chroni wrażliwe części stopy, z cienką, przewiewną
dzianiną nad stopą i płaskim, nieuwierającym szwem nad palcami. Nowoczesne włókno Lycra® w całej skarpetce powoduje jej idealne,
bezuciskowe przyleganie do nogi. Opaska elastyczna na śródstopiu zapobiega przesuwaniu się skarpetki nawet podczas gwałtownych
ruchów. Skarpetki mają właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antyzapachowe, zapewniając maksymalną higienę użytkowania.

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
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Szczególne właściwości:

- nie uciskają
- chronią ścięgno Achillesa
- wzmocnienia na pięcie, palcach i spodzie stopy
- antybakteryjne i antygrzybicze
- zapobiegają przykremu zapachowi
- przewiewne

 

 

Parametry

Kolor Popielaty + szary (0,00 pln), Biały (0,00 pln), Biały + popielaty (0,00 pln), Czarny (0,00 pln),
Czarny + niebieski (0,00 pln)

Rozmiar 35-37 (22-23) (0,00 pln), 38-40 (24-25) (0,00 pln), 41-43 (26-27) (0,00 pln), 44-46 (28-29) (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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