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Chodaki REVESTER drewniaki
damskie z naturalnego drewna
topolowego z regulacją tęgości oraz
skóry bydlęcej mozaika
Cena

138,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

R-DAM-79-35

Producent

REVESTER

Opis produktu
Chodaki REVESTER damskie z regulacją tęgości, z naturalnego drewna topolowego oraz skóry bydlęcej mozaika.

Chodaki REVESTER drewniaki zwalczają cellulit ponieważ mięśnie pośladków i nóg cały czas pracują przy chodzeniu w
chodakach, które mają wysoki nosek i stopa musi (nawet nie wiesz, że robisz to podświadomie) podtrzymywać palcami
chodaka żeby nie spadł i dzięki temu pracują mięśnie. Dodatkowo spody są wyprofilowane ortopedycznie i podbite gumą
antypoślizgową.
Chodaki REVESTER drewniaki są antypotowe, antyalergiczne oraz wyposażone w antypoślizgowe podeszwy. Chodaki,
drewniaki, clogs, holzschuhe, trepy posiadają certyfikat jakości zdrowotnej. Korygują one niewłaściwe ukształtowanie stopy,
stymulując jej właściwe ułożenie oraz postawę. Chodak REVESTER zapobiega deformacjom, koryguje zniekształcenia i wady
stopy, wzmacnia mięśnie stóp, łagodzi bóle, stymuluje i poprawia krążenie krwi, co pozwala przez wiele godzin nie odczuwać
zmęczenia stóp.
Jak ustalić rozmiar butów?
Aby wykonać pomiar stopy należy położyć kartkę papieru na podłodze (najlepiej przy ścianie). Postawić na kartce stopę,
dosunąć ją do ściany i starannie zaznaczyć najdalej wysunięty punkt stopy. Następnie zmierzyć długość w linii prostej od
zaznaczenia do początku kartki papieru, tak, jak to pokazano na poniższym slajdzie.

Uwaga - wspaniały dodatek, który spersonalizuje Państwa chodaki?
Jeśli życzą sobie Państwo spersonalizować chodaki, to należy wybrać dowolny napis lub imię do 20 liter, który będzie wszyty,
jeśli jest lamówka lub naklejony (patrz zdjęcia w galerii).
Tło białe - litery czarne.
Treść wybranego napisu należy podać później, przy składaniu zamówienia, w uwagach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Umieszczenie napisu do 20 znaków: Nie , Tak (+ 18,00 zł )
Rozmiar damski: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41
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