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GEHWOL OBRĄCZKA OCHRONNA DO PALCÓW STOPY
ŚREDNIA 2sztuki
 

Cena: 28,51 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 2 szt.

Postać NAKŁADKA

Producent MIRALEX

Opis produktu
 

GEHWOL, OBRĄCZKA OCHRONNA DO PALCÓW STÓP ŚREDNIA, 2 SZT.

**Wskazania:**

Obrączka na małe palce stopy, chroni podrażnioną i uszkodzoną skórę między palcami. Przynosi ulgę palcom z nagniotkami i odciskami.

**Opis działania:**

Obrączka ochronna do palców stopy średnia. Elastyczna przyjazna dla palców stopy obrączka z delikatnego żelu polimerowego.Chroni
skórę przed otarciem i uciskiem. Przynosi ulgę palcom z nagniotkami i odciskami. Żel polimerowy to materiał niezwykle delikatny,
przyjazny dla skóry (nie powoduje reakcji alergicznych), nie podrażnia. Zapewnia skuteczną ochronę, nie przemieszcza się w bucie,
wytrzymały na delikatne rozciąganie. Posiadają właściwości: antybakteryjne, nietoksyczne, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie,
dokładnie dopasowują się do małych palców stopy, są miękkie i przyjemne w dotyku,

**Sposób użycia:**

Zaletą żelu polimerowego jest jego delikatność i przyjazność dla skóry(nie powoduje reakcji alergicznych). Żel zapewnia skuteczną
ochronę, nie przemieszcza się w bucie, nie podrażnia skóry. Jest łatwy w utrzymaniu, można myć go w bieżącej wodzie i wytrzymały na
delikatne rozciąganie ( w celu nałożenaia na palec lub stopę).

**Składniki:**

Żel polimerowy.

**Wielkość opakowania:**
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2 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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