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TOE TUBE - osłona na palec do przycinania
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Producent Mazbit

Opis produktu
 

Przelotowe osłony na palce dla osób z bolącymi palcami, otarciami i odciskami.

Właściwości:
- przelotowe osłony na palce przeznaczone dla osób z bolącymi palcami, otarciami i odciskami
- żelowe osłony otoczone miękką tkaniną zapewniają komfort i chronią przed podrażnieniami
- długość dopasowywana indywidualnie do potrzeb poprzez docięcie
- zalecane do stosowania w każdym typie obuwia

Rodzaj: Wyroby żelowe/silikonowe

Schorzenie: Odciski i otarcia

Obuwie: Codzienne, Robocze, Sportowe, Trekkingowe

Wykonanie: Elastyczny żel pokryty miękka tkaniną

Rozmiary: M / L /XL
M (2) - długość: 10 cm, średnica: 1 cm
L (3) - długość: 7,5 cm, średnica: 1,5 cm
XL (4) - długość: 7,5 cm, średnica: 2 cm

Opakowanie: 2 sztuki

Kod producenta: MAZBIT MS465

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/toe-tube-oslona-na-palec-do-przycinania.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

 

Parametry

Rozmiar M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln)

Galeria
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