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Szczotka do mycia i masażu stóp i pleców
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Zastosowanie masaż stóp, mycie stóp, ułatwienia w
łazience

Opis produktu
 

Szczotka do mycia pleców, nóg i stóp umożliwiający aktywny masaż w czasie kąpieli.

Masażer jest wykonany z tworzywa sztucznego, wytrzymały i łatwy w utrzymaniu czystości.

Szczotka stymuluje krążenie krwi, pomaga usunąć zrogowaciały naskórek i oczyścić pory.

Masaż z jej użyciem popoprawia samopoczucie a miękkie wypustki łagodnie masują ciało.

Konstrukcja szczotki umożliwia umycie stóp bez potrzeby schylania się, dlatego jest odpowiednia do stosowania przez osoby z
problemami uniemożliwiającymi im normalne umycie nóg w zgiętej pozycji.

Uchwyty na obu końcach szczotki pozwalają na jej wygodne trzymanie w trakcie kąpieli i mycia ciała.

Po jednej stronie produkt posiada ponad 1500 myjących wypustek z drugiej natomiast znajduje się 49 wypukłych, masujących skórę
punktów.

 

Wymiary: 85 x 12,5 cm

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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