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Sandały diagnostyczne Memo Bunny
3EA z serii Mammal Collection
Cena

249,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

DRMC5C3EA122A

Producent

Memo

Opis produktu

Memo Bunny to sandał diagnostyczno-profilaktyczny za kostlę przeznaczony dla dziewczynki i chłopca w wieku
przedszkolnym. Wykonany z naturalnych surowców, miękkich skór kozich i wysokiej jakości nubuków. Posiada sztywny
zapiętek i standardową podeszwę MEMO. Buty przystosowane do wkładki ortopedycznej.
Kolekcja miała premierę 6 grudnia 2016. Autorem modeli Kangaroo, Koala i Bunny jest wyjątkowa osobistość w dziedzinie
mody – Kobi Levi. Spod jego ręki wyszły szkice trzech wyjątkowych modeli Mammal Collection. W obuwiu Kobi Levi design na
czerwonych dywanach do tej pory podziwiać można było Lady Gagę, Whoopi Goldberg, Fergie i wielu innych celebrytów.
Magazyn Vogue Italia uznał Kobiego za geniusza i niezwykły talent twórczy.
Mammal Collection otrzymała zupełnie nowe opakowanie, a do każdej pary dołączony jest odblaskowy gadżet.

.
Rozmiar buta a długość wkładki Memo Bunny:
22 - 14,7 cm
23 - 15,3 cm
24 - 16,0 cm
25 - 16,7 cm
26 - 17,3 cm

Cechy bucików:
Wierzch: skóra nubuk
Podszewka: skóra naturalna
Podeszwa: elastyczna, antypoślizgowa, diagnostyczna, obcas Thomasa, usztywniona pięta
Możliwość zastosowania wkładki korekcyjnej.
Model: Kangaroo 3CH
Gatunek 1

Cechy obuwia:
- buty maja sztywny zapiętek. Zapiętek doskonale trzyma stopę w stawie skokowym i zabezpiecza stopę przed
wykoślawieniem.
- termoformowalny, asymetryczny sztywny zapiętek
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- podeszwa z obcasem Thomasa 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.
- 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
- produkt posiada gwarancje 1 rok

Diagnostyczna podeszwa MEMO

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 cm..

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31
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