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Baleriny profilaktyczne ANI-BUT wzór
Zosia czarny lakier
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Ani-But

Opis produktu
Ani-but wraz z wzorem ZOSIA zabiera Twoje dziecko na wyższy poziom wygody i jakości. Buty wykonane w całości z
naturalnej skóry zapewniają komfort i ciągłą wymianę powietrza dla stópki. Usztywniony zapiętek, wyprofilowana wkładka,
wygodne zapięcie na rzepy oraz antypoślizgowy spód z obcasem Thomasa zapewniają prawidłowy rozwój stopy. Dbając o
estetyczne wykonanie i modny kolor pragniemy, aby Nasze buciki były idealnym dopełnieniem każdej stylizacji Twojego
dziecka.
Specjalna seria obuwia profilaktyczno-zdrowotnego zawierająca wszystkie cechy zdrowych bucików (zastosowanie najlepszych materiałów,
usztywniony zapiętek oraz wyprofilowana wkładka) została dodatkowo wyposażona w podeszwy z obcasem Thomasa.
Buciki te adresowane są dla wszystkich dzieci u których wskazana jest dodatkowa czujność przy rozwoju układu ruchu (problemy z koślawością
kolan, płaskostopiem).

Od wielu lat firma stara się wraz ze zgranym zespołem współpracowników w rodzinnej atmosferze troszczyć się o to co najcenniejsze dla
każdego rodzica - ZDROWY ROZWÓJ DZIECKA.

Cechy obuwia:

Obuwie wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej.
Obuwie z obcasem Thomasa - podeszwa bardzo lekka i elastyczna.
Profilowana wkładka wewnętrzna
Usztywniona pięta która wspomaga prawidłowe ustawienie stopy.
Usztywniona cholewka sięgająca ponad kostkę doskonale stabilizuje stopę.
Dopasowanie buta do tęgości nóżki dzięki odpowiedniemu zapięciu sięgającemu daleko w kierunku czubka.
Podeszwa zgina się prawidłowo na linii stawów śródstopia.
Cechy:
Producent - Ani-But
Model - Zosia
Kolor - czarny lakier srebro
Wierzch - skóra naturalna
Podszewka - skóra naturalna

Wkładka: Naturalna skóra, wyprofilowana
Spód - antypoślizgowy z obcasem Thomasa
Sposób zapinania - rzep
Gatunek - I

Długość wkładki:
24 - 15,4 cm
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Przeznaczenie
- profilaktyka wad stóp i kolan
- diagnostyka
- korekcja z zastosowaniem wkładki

Jak dopasować rozmiar?
Odrysowujemy stopę dziecka na kartce papieru, paluszki muszą być wyprostowane, a stopa powinna na całej długości opierać się o podłoże. Nie
dociskamy długopisu do stopy, tylko robimy swobodny obrys, następnie określamy długość odrysowanej stopy mierząc odcinek od końca
dużego palca do środka pięty.
Długość wkładki ma być większa od długości stopy o 0,5- 1cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36
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