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Szczotka do mycia stóp MOTYLEK na przyssawkach
 

Cena: 30,25 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Zastosowanie masaż stóp, mycie stóp, ułatwienia w
łazience

Opis produktu
 

 

Szczotka do mycia stóp "motylek" na przyssawkach zaprojektowana w celu ułatwienia utrzymania higieny stóp bez potrzeby schylania
się, dzięki czemu jest to odpowiedni produkt dla osób starszych lub z problemem uniemożliwiającymi im normalne umycie nóg w zgiętej
pozycji.

Polecana do stosowania zwłaszcza pod prysznicem, gdzie może być stosowana w pozycji stojącej, ale także w wannie, gdzie może być
przyczepiona do ścianki wanny i stosowana na leżąco.

Produkt posiada włosie, które pomaga pozbyć się martwego naskórka z powierzchni stóp oraz przyssawki, umożliwiające wygodne
przypięcie jej do podłogi (pod prysznicem) lub do ścianek wanny, dzięki czemu uniknąć można przemieszczania się szczotki.

Podczas stosowania szczotki, masowane są receptory akupresurowe znajdujące się na stopach i stymulowane krążenie krwi, ponadto
masaż i mycie stóp z użyciem szczotki przynosi ulgę zmęczonym stopom i pozwala się zrelaksować, ponadto regularne stosowanie
pomaga w wygładzeniu popękanej i szorstkiej skóry pięt.

Uniwersalny kształt i duża powierzchnia zapewniają wygodne mycie obu nóg przy zastosowaniu dowolnych środków do higieny stóp.

 

Wymiary:

- Długość: 23,5cm

- Szerokość: 35cm

- Wysokość: 6cm

- Szczotka: 13cm x 15,5cm

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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Opakowanie zawiera 1 sztukę szczotki.

 

Kolor szczotki wysyłany jest losowo spośród aktualnie dostępnych.

 

 

Galeria
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