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Poduszka ortopedyczna pod nogi - klin między kolana
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Wykonana z wysokiej jakości materiałów ortopedyczna poduszka w ergonomicznym kształcie serca przeznaczona do stosowania jako
klin między kolana.

Stosowanie poduszki zapewnia wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas snu i odpoczynku podczas leżenia na boku. 
Zwężające się krawędzie i wklęsły środek poduszki przypominające kołyskę podtrzymują uda i kolana dając użytkownikowi wsparcie
przy utrzymaniu bioder, nóg i kolan w jednej linii, jednocześnie dając oparcie kolanom i pozwalając na swobodne poruszanie się, zmianę
pozycji snu i zginanie kolan. 

Aby bardziej zwiększyć komfort użytkowania, można stosować dwie poduszki jednocześnie: jedną umieścić między kolanami a drugą
między łydkami.

Produkt posiada zdejmowany miły w dotyku pokrowiec na suwak, który można prać, a niewielki rozmiar poduszki umożliwia zabranie jej
w podróż.

Miękka termoelastyczna pianka z pamięcią utrzymuje kształt i pozostaje chłodna i sucha.

Właściwości:

- ergonomiczny kształt
- miękka termoelastyczna pianka z pamięcią
- zdejmowany pokrowiec
- oddychający materiał

Kolor: biały

Wymiary: 22-23 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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Wysokość: max. 13 cm

 

 

Galeria
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