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Higieniczny dywanik
jednorazowy
Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena
1,80 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:
Ilość: 1 szt/op , 5 op. po 1 szt.

Opis produktu
Higieniczny dywanik jednorazowy
Dywanik jednorazowy przeznaczony jest do zabezpieczenia stóp przed kontaktem z podłożem. Utrzymany w białym
odcieniu, wyróżnia się eleganckim wykończeniem oraz ozdobnym motywem w kształcie stóp.
Wykonany jest z wysokiej jakości włókniny PP (ﬂizelina), która mimo niewielkiej grubości wyróżnia się bardzo dobrą
odpornością na ścieranie i rozciąganie. Dywanik jest delikatny i aksamity w dotyku, gwarantuje przyjemne doznania w
kontakcie z bosą stopą. Doskonale izoluje od podłoża i wchłania nadmiar wilgoci. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości
gładkich włókien jest dobrodziejstwem dla osób z delikatną i skłonną do podrażnień skórą.
To niezwykle higieniczny produkt, który zapobiega rozwojowi bakterii. Znajduje zastosowanie w hotelowych SPA,
gabinetach masażu lub pedicure. Niewielkie rozmiary oraz niska waga sprawiają, że sprawdzi się w każdej sytuacji, w
której liczy się troska o higienę stóp - między innymi na basenie, siłowni czy w szpitalnej łazience.
Polecamy jego stosowanie osobom dbającym o higienę stóp, podatnym na schorzenia stóp (np. grzybicę) i narażonym
na kontakt z wilgocią. Higieniczny dywanik przyda się osobom aktywnym, narażonym na korzystanie z publicznych
pryszniców czy szatni, gdzie postawienie gołej stopy na podłodze jest stosunkowo ryzykowne.
Praktyczny rozmiar dywanika (40x53cm) sprawia, że zarówno osoba dorosła, jak i dziecko bez problemu może na nim
stanąc ograniczając kontakt z podłogą.
Złożony dywanik zapakowany jest w folię ochronną, dzięki czemu ma niewielkie rozmiary i zmieści się zarówno do
podróżnej torby, sportowej czy podręcznej kosmetyczki.
Uwaga! Dywanik, aby zachował swoje higieniczne zastosowanie powinien być używany jednorazowo. Wysoka jakość
włókniny pozwala na jego kilkukrotne użycie pod warunkiem, że po każdym użyciu zdezynfekujesz materiał i będziesz
używać dywanika wyłącznie do własnych potrzeb.
Materiał nie jest odporny na działanie wysokich temperatur. Nie nadaje się do prasowania. Po użyciu materiał należy
wyrzucić.

Rodzaj materiału: Włóknina PP
Gramatura: 70-80g
Rozmiar: 40x53cm
W opakowaniu znajduje się 1 dywanik. Decydując się na zakup 5 sztuk oszczędzasz 10%.
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