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Wkład żelowy chłodzący 450g (karton 32szt.)
 

Cena: 99,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 32 szt.

Producent Grandeggs

Opis produktu
 

Wkład chłodzący do lodówki turystycznej 

Opakowanie: karton 32szt.

Zastosowanie:

Może służyć jako kompres chłodzący na wszelkiego rodzaju urazy lub okład rozgrzewający po ociepleniu. Idealnie nadaje się do
chłodzenia zawartości lodówek.

Właściwości:

- wielokrotnego użytku
- nietoksyczny
- hermetyczny

Wymiary:   21cm x 15 cm

Pojemność: 450g

Wypełniony nietoksycznym żelem. Przy zastosowaniu jako wkład schładzający mrozić min. 6 godzin w temperaturze -18 st. C. Przy
zastosowaniu do okładów schłodzić w lodówce. Zamrożonego wkładu nie przykładać bezpośrednio do skóry - grozi odmrożeniem.
Wkład wielokrotnego użytku. W przypadku nieszczelności lub śladów uszkodzenia niezwłocznie wyrzucić. Nie nadaje się do mycia w
zmywarkach.

 

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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