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Link do produktu: https://www.tomcio.pl/memo-jaspis-1jb-sandaly-profilaktyczne-rozowo-niebieskie-p-676.html

Memo Jaspis 1JB sandały
profilaktyczne różowo
niebieskie
Cena

219,00 zł

Cena poprzednia

234,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Opis produktu

Nowy niższy fason sandałów diagnostyczno-profilaktyczny przeznaczony dla chłopca i dziewczynki w wieku przedszkolnym.
Dzięki niższej formie i nowej, elastycznej podeszwie diagnostycznej idealnie nadaje się do noszenia jako obuwie wewnętrzne
do przedszkola, szkoły czy domu. Obuwie przystosowane do wkładki ortopedycznej.

Do produkcji obuwia MEMO stosowane są najwyższej jakości materiały. Wierzchnia i wewnętrzna część buta wykonana jest z
naturalnych, miękkich skór kozich, idealnych dla stopy dziecka. Skóry te w sposób naturalny dostosowują się do stopy, tym
samym zwiększają komfort użytkowania. Elastyczna i sprężysta antypoślizgowa podeszwa diagnostyczna z systemem
ponumerowanych stref pozwala poprzez ścieranie się określić czy stopy dziecka są zdrowe.
Unikatowy system dynamicznej kontroli stóp dziecka, dający możliwość bieżącego monitorowania stanu stóp oraz natychmiastowej reakcji.
Specjalny odstawiony kształt podeszwy dodatkowo stabilizuje stopę i zapewnia prawidłowe jej ułożenie podczas chodu.

Cechy bucików:

Wierzch: skóra nubuk
Podszewka: skóra naturalna
Podeszwa: elastyczna, antypoślizgowa, diagnostyczna, obcas Thomasa, usztywniona pięta
Możliwość zastosowania wkładki korekcyjnej.

Cechy obuwia:
- buty maja sztywny zapiętek. Zapiętek doskonale trzyma stopę w stawie skokowym i zabezpiecza stopę przed
wykoślawieniem.
- termoformowalny, asymetryczny sztywny zapiętek
- podeszwa z obcasem Tomasa zapewnia minimalne uniesienie stopy od strony wewnętrznej. Jest to standardem w leczeniu i
profilaktyce koślawości stóp. Profilaktyka płaskostopia.
- elastyczna i sprężysta podeszwa diagnostyczna z systemem ponumerowanych stref pozwala poprzez ścieranie się określić
czy stopy dziecka są zdrowe.
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- regulacja zapięcia, zapinane na dwa rzepy.
- dodatkowe wymiękczenia z tyłu buta
- w środku jasna i miękka skóra.
- amortyzacja wstrząsów.
- przystosowanie do włożenia wkładki korygującej
- skóra naturalna.
- wyprodukowane w Polsce przez MDH Sp z.o.o
- produkt posiada gwarancje 1 rok

Diagnostyczna podeszwa MEMO
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Gatunek: I

Przeznaczenie
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- 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: 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31
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