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TREKKING DEODORANT - skarpetki trekkingowe
 

Cena: 20,80 pln

Opis słownikowy

Producent JJW

Opis produktu
 

Rodzaj: Skarpetki trekkingowe

Skład: bawełna 78%, poliamid 19%, LYCRA® 3%, apretura SANITIZED®

Wielkości: 38-40, 41-43, 44-46

Konstrukcja:
Trójwarstwowe profilowane wewnętrzne frotte amortyzujące wstrząsy i chroniące wrażliwe części stopy oraz kostki przed otarciami i
urazami. Skarpetki dostosowane do anatomicznego kształtu lewej (L) i prawej (R) stopy nie tylko przez odpowiednie wyprofilowanie
frotte, ale i ukształtowanie innego konturu dzianiny wokół palców lewej i prawej stopy. Lycra® w całym wyrobie zapewnia znakomite
przyleganie do nogi. Dłuższą, bezuciskową cholewkę o specjalnej konstrukcji można wywijać na but. Opaska elastyczna na śródstopiu
zabezpiecza przed przesuwaniem się skarpetki na stopie. Odpowiednio wyprofilowana dzianina na pięcie (kształt "Y"), doskonale
przylega do stopy i stabilizuje ją. Poprzeczne prążki ułatwiają układanie się skarpetki na zgięciu nogi. Nieprzenosząca obciążeń część
skarpetki nad stopą jest cieńsza, co wraz z kanałami wentylacyjnymi wzdłuż skarpetki przyspiesza odprowadzanie wilgoci. Komfortu
dopełnia płaski miękki szew "Rosso" nad palcami i wywietrznik pod palcami. Właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i
antyzapachowe zapewnia apretura Sanitized®.

Szczególne właściwości:
- przeznaczone do wysokich butów trekkingowych
- ochrona przed zakażeniami  bakteryjnymi i grzybiczymi
- zapobieganie przykremu zapachowi
- nie uciskają
- posiadają wzmocnienia na pięcie, palcach i spodzie stopy

 

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/trekking-deodorant-skarpetki-trekkingowe.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 

Parametry

Kolor Antracytowy + grafitowy (0,00 pln), Antracytowy + khaki (0,00 pln), Czarny + antracytowy
(0,00 pln), Grafitowy + szary (0,00 pln)

Rozmiar 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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