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GEHWOL NASTAWIACZ DO PALCÓW STOPY DUŻY 3 sztuki
 

Cena: 31,30 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 3 szt.

Postać NASTAWIACZ

Producent MIRALEX

Opis produktu
 

GEHWOL, NASTAWIACZ KOREKCYJNY DO PALCÓW STÓP DUŻY, 3 SZT.

**Wskazania:**

Gehwol duży nastawiacz korekcyjny do palców wskazany dla osób z dużymi halluksami.

**Opis działania:**

Wkładka wsuwana między palce, odciążająca wykonana z żelu polimerowego. Koryguje halluks, chroni skórę z podrażnieniami i
niewielkimi ranami. 
Zalety żelu polimerowego:
- delikatny, przyjazny dla skóry (nie powoduje reakcji alergicznych),
- nie podrażnia.
- zapewnia skuteczną ochronę,
- nie przemieszcza się w bucie,
- wytrzymały na delikatne rozciąganie.
Jest łatwy w utrzymaniu, można myć go w bieżącej wodzie i wytrzymały na delikatne rozciąganie ( w celu nałożenia na palec lub stopę).

**Sposób użycia:**

Wkładkę bezpośrednio umieścić miedzy palcami stopy. 
Po otwarciu opakowania przechowywać w suchym miejscu. Myć wkładki w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, osuszyć
i posypać talkiem.
Należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i nie przekraczać zalecanej dawki. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**Składniki:**
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Żel polimerowy.

**Wielkość opakowania:**

3 sztuki

**Producent:**

Miralex Sp. z o.o.
ul. Św. Szczepana 25,
61-465 Poznań.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Po otwarciu opakowania przechowywać w suchym miejscu. 
Myć ortezy w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, osuszyć i posypać talkiem do ortez.
Przechowywać z dala od dzieci. 
Przetestowany dermatologicznie.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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