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Memo Nodi 1BE kolor Brązowy,
Trzewiki Memo Nodi 1BE
Cena

199,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Memo

Opis produktu
Buty Memo Nodi 1BE Modele z tej kolekcji powstały z myślą o najmłodszych, dopiero zaczynających chodzić dzieciach. Memo
Baby dzięki swojej wyjątkowej budowie idealnie nadają się do nauki chodzenia. Obuwie to zapewnia właściwe ułożenie stopy
już przy pierwszych krokach i zabezpiecza przed pojawieniem się ewentualnej wady. Buciki z kolekcji Baby nie posiadają
podeszwy diagnostycznej, ich podstawową funkcją jest profilaktyka. Obuwie produkowane jest w rozmiarach 19-21 i
przeznaczone jest dla dzieci stawiających swoje pierwsze kroki. Dziecko, które wyrośnie z rozmiaru 21 powinno otrzymać
modele memo z podeszwą diagnostyczną, występujące od rozmiaru 22.

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.
Cechy bucików:
Wierzch: skóra licowa kozia + nubuk
Podszewka: skóra naturalna
Podeszwa: elastyczna
Kolor: Brązowy
Gatunek I
Rozmiar wkładki:
19 - 12,3 cm
20 - 13,0 cm
21 - 13,6 cm

Polecany przez specjalistów:

Produkt uzyskał pozytywną opinię „Centrum Zdrowia Dziecka”.
System Memo otrzymał nagrodę specjalną w kategorii Profilaktyka Zdrowotna podczas XIII Targów Sprzętu
Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.
System Memo jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych jako produkt medyczny.

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
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stopy mierząc odcinek od końca dużego palca do środka pięty. Długość wkładki ma być większa od długości stopy o 0,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 19 , 20 , 21
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