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Dámská pom?cka na ??rání ve stoje
pom?cka na ??rání ve stoje

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
175 K?

Dotaz na produkt

Popis
Pokud se považujete za praktickou ženu a ráda držíte krok s módními trendy a sou?asným životním stylem, pak byste mezi osobními v?cmi
m?la mít také dámskou pom?cku na ?urání. Dejte sbohem odpudiv? špinavým ve?ejným toaletám a na výlet? ?i letním festivalu se netrapte s
tím, kam si odsko?íte, aby vás nikdo nevid?l. Použití je snadné, pohodlné a praktické. M?jte pom?cku na ??rání stále p?i sob?!

Je i pro mne protože…
• mám um?lou ky?el
• mám zlomenou nohu
• mám amputaci
• jsem obezní
• trpím inkotinencí
• mám malý mo?ový m?chý?
• jsem pohybov? omezená
• jsem na invalidním vozíku
• jsem dlouhodob? upoutaná na l?žku
• jsem t?hotná
• pot?ebuji odevzdat u léka?e vzorek mo?i
• ?ídím dopravní prost?edek
• jsem sportovní pilotka
• jsem policistka
• jsem voják
• jsem na festivalu nebo koncertu
• hraju golf
• lyžuji
• jezdím na koni
• jsem horolezkyn?
• b?hám delší trat?
• jsem jachta?ka
• stanuji
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• jsem na turistickém výlet?
Jak se používá? Nic se nemusíte složit? u?it! Používání je velmi p?irozené! Pokud ale chcete být p?ipravena, vyzkoušejte si používání t?eba
doma ve sprše. Najd?te si Vaší nejvhodn?jší pozici! Po druhé bude použití ješt? jednodušší!
Doporu?ené držení uchopte pom?cku na ??rání za p?ední a zadní stranu, p?iložte k t?lu aby pln? p?ilnula po celém obvodu, zvlášt? pak v
zadní a bo?ní ?ásti. Netla?te ale velkým tlakem na jedno místo aby nevznikla na jiném míst? net?snost.
Doporu?ená údržba Jednoduchá! Omytí nebo opláchnutí vodou.
Uv?domte si, že mo? je p?i ??rání sterilní!
Pom?cku na ??rání omyjte a nechte oschnout. Vložte jej do pouzdra.

Hodnocení
pátek, 02 ?íjen 2015
skv?lá v?c na hory

ned?le, 30 srpen 2015
skv?lá pom?cka na hory, nemusíte se celá svlékat z kombinezy a prost? se vy?uráte jednoduše jako chlapi.:-)
Šárka Podrabská
sobota, 29 srpen 2015
Tohle je prost? Bomba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jakub Hladík
Více hodnocení
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