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Trzewiki profilaktyczne zdrowotne
ANI-BUT Minuś Jagoda
Cena

139,00 zł

Cena poprzednia

149,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Ani-But

Opis produktu
Firma Ani-But jest producentem obuwia dla dzieci rozpoczynających naukę chodzenia. Jej pasją jest dbanie o prawidłowy rozwój stóp u
dzieci."Pasja, dbałość o szczegóły oraz ciągle dążenie do doskonałości" - to zasady, które wskazywały kierunek rozwoju firmy "Ani-But" od
samego początku. Pierwsze buciki dla największych odkrywców na świecie powstały w 1992 roku z inicjatywy Ireny i Zygmunta Kluzy.Wieloletnie
doświadczenie oraz nowoczesne wzornictwo pozwoliły na stworzenie różnorodnej kolekcji na cztery pory roku.
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). Wzór Piko idealnie nadają się do wkładek ortopedycznych.
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:
-

skóra naturalna - licowa
szeroki szubek- umożliwiający swobodne ruchy palców,
elastyczną, antypoślizgową podeszwę z tworzywa termokauczukowego
wysoką cholewkę usztywniającą staw skokowy,
sztywny zapiętek stabilizujący stopę i utrzymującą ją w odpowiednim ułożeniu.
obcas Thomasa, wspomagający leczenie wad stopy,
zapięcie rzep
miękką piankę na kostkach i w kołnierzu.
profilowaną, antybakteryjną, antygrzybiczną wkładkę
tęgość G

Można zastosować w nich wszystkie rodzaje wkładek.
Cechy:
Producent - Ani-But
Model - Minuś
Kolor - jagoda
Wierzch - skóra naturalna
Podszewka - skóra naturalna
Spód - kauczuk z obcasem Thomasa
Sposób zapinania - rzep
Gatunek - I

Długość
18 - 12,5
19 - 13,0
20 - 13,5
21 - 14,0
22 - 14,5
23 - 15,0

wkładki:
cm
cm
cm
cm
cm
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: 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36
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