
1Almofadas de assentoInteriores

Com látex de borracha natural flexível no centro e uma firme estrutura de
suporte com três partes, este é Bodydoctor 3D Roundback - uma almofada 
especializada para suporte lombar, para ajudar a reduzir as dores e
proporcionar mais conforto ao dirigir.

Instruções:
Coloque no centro com a etiqueta do logotipo virada para cima. Sente-se e
ajuste para que sua lombar esteja cercada e apoiada. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Round Back - Preto Clássico
Preto Clássico 1 pç

4975759025016

ZV9H57FJUKMPKLQV

02501

610 535 440W H D mm

Tamanho da caixa

9.1 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-1
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Com látex de borracha natural flexível no centro e uma firme estrutura de
suporte com três partes, este é Bodydoctor 5D Roundback - uma almofada
especializada para suporte lombar, para ajudar a reduzir as dores e
proporcionar mais conforto ao dirigir.

Instruções:
Coloque no centro com a etiqueta do logotipo virada para cima. Sente-se e
ajuste para que sua lombar esteja cercada e apoiada. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Round Back - Laranja Califórnia
Laranja Califórnia 1 pç

4975759025023

ZV9H57FJUKMPKMNV

02502

610 535 440W H D mm

Tamanho da caixa

9.1 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-2
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Combinando látex de borracha natural com um material especializado ultra
flexível em uma construção "stretch 3D", esta almofada de assentos para
carros da Bodydoctor se encaixa perfeitamente no formato do assento e do
seu corpo para equilibrar e aliviar as tensões e pressões na parte inferior do
corpo ao dirigir.

Instruções:
Coloque no centro com a etiqueta do logotipo virada para cima, e a parte mais
fina voltada para a frente. Isto irá influenciar na altura do assento, sendo assim
ajuste conforme necessário.

Body Doctor Stretchfit - Preto Clássico
Preto Clássico 1 folha

4975759025115

ZV9H57FJUKMPLLPV

02511

635 427 446W H D mm

Tamanho da caixa

9.0 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-11
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Combinando látex de borracha natural com um material especializado ultra
flexível em uma construção "stretch 5D", esta almofada de assentos para
carros da Bodydoctor se encaixa perfeitamente no formato do assento e do
seu corpo para equilibrar e aliviar as tensões e pressões na parte inferior do
corpo ao dirigir.

Body Doctor Stretchfit - Laranja Califórnia
Laranja Califórnia 1 folha

4975759025122

ZV9H57FJUKMPLMMV

02512

635 427 446W H D mm

Tamanho da caixa

9.0 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-12
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2Almofadas de assentoInteriores

Um modelo original da Soft99 na série Bodydoctor, Basic Backup utiliza látex
de borracha natural altamente flexível e elástico para se encaixar
perfeitamente no espaço entre as costas e os bancos do automóvel. Perfeito
para combinar com Bodydoctor Basic Seaton.

Instruções:
Coloque no centro com a etiqueta do logotipo virada para cima. Isto irá
influenciar na posição do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor 3D Basic Backup
1 pç

4975759025313

ZV9H57FJUKMPNLNV

02531

432 424 318W H D mm

Tamanho da caixa

6.7 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-31
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Um modelo original da Soft99 na série Bodydoctor, Basic Backup utiliza látex
de borracha natural altamente flexível e elástico para se encaixar
perfeitamente no espaço entre as costas e os bancos do automóvel. Perfeito
para combinar com Bodydoctor Basic Seaton.

Instruções:
Coloque no centro com a etiqueta do logotipo virada para cima. Isto irá
influenciar na posição do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor 3D Basic Seaton
1 folha

4975759025320

ZV9H57FJUKMPNMKV

02532

418 444 316W H D mm

Tamanho da caixa

6.6 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-32
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilizando látex de borracha natural da Bodydoctor em um estilo compacto e
casual, o Multifit Ponto fornece suporte da região lombar até as coxas.
Adequado para uso em veículos, em casa ou no escritório, o Multifit Ponto vem
em 5 cores.

Instruções:
Coloque com a etiqueta do logotipo virada para cima e levante o suporte do
quadril (almofada triangular) para que o fecho fique na parte interna. Sente-se
e ajuste o suporte do quadril para caber no assento. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Multifit Ponto - Marrom Mocha
Marrom Mocha 1 pç

4975759025214

ZV9H57FJUKMPMLOV

02521

585 370 410W H D mm

Tamanho da caixa

7.9 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa 

LL-21
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilizando látex de borracha natural da Bodydoctor em um estilo compacto e
casual, o Multifit Ponto fornece suporte da região lombar até as coxas.
Adequado para uso em veículos, em casa ou no escritório, o Multifit Ponto vem
em 7 cores.

Instruções:
Coloque com a etiqueta do logotipo virada para cima e levante o suporte do
quadril (almofada triangular) para que o fecho fique na parte interna. Sente-se
e ajuste o suporte do quadril para caber no assento. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Multifit Ponto - Azul Índigo
Azul Índigo 1 pç

4975759025221

ZV9H57FJUKMPMMLV

02522

585 370 410W H D mm

Tamanho da caixa

7.9 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-22
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



3Almofadas de assentoInteriores

Utilizando látex de borracha natural da Bodydoctor em um estilo compacto e
casual, o Multifit Ponto fornece suporte da região lombar até as coxas.
Adequado para uso em veículos, em casa ou no escritório, o Multifit Ponto vem
em 8 cores.

Instruções:
Coloque com a etiqueta do logotipo virada para cima e levante o suporte do
quadril (almofada triangular) para que o fecho fique na parte interna. Sente-se
e ajuste o suporte do quadril para caber no assento. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Multifit Ponto - Branco Marinho
Branco Marinho 1 pç

4975759025238

ZV9H57FJUKMPMNSV

02523

585 370 410W H D mm

Tamanho da caixa

7.9 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-23
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilizando látex de borracha natural da Bodydoctor em um estilo compacto e
casual, o Multifit Ponto fornece suporte da região lombar até as coxas.
Adequado para uso em veículos, em casa ou no escritório, o Multifit Ponto vem
em 9 cores.

Instruções:
Coloque com a etiqueta do logotipo virada para cima e levante o suporte do
quadril (almofada triangular) para que o fecho fique na parte interna. Sente-se
e ajuste o suporte do quadril para caber no assento. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Multifit Ponto - Vermelho Escuro
Vermelho Escuro 1 pç

4975759025245

ZV9H57FJUKMPMOPV

02524

585 370 410W H D mm

Tamanho da caixa

7.9 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-24
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilizando látex de borracha natural da Bodydoctor em um estilo compacto e
casual, o Multifit Ponto fornece suporte da região lombar até as coxas.
Adequado para uso em veículos, em casa ou no escritório, o Multifit Ponto vem
em 10 cores.

Instruções:
Coloque com a etiqueta do logotipo virada para cima e levante o suporte do
quadril (almofada triangular) para que o fecho fique na parte interna. Sente-se
e ajuste o suporte do quadril para caber no assento. Isto irá influenciar na
altura do assento, então ajuste conforme necessário.

Body Doctor Multifit Ponto - Preto Intenso
Preto Intenso 1 pç

4975759025252

ZV9H57FJUKMPMPMV

02525

585 370 410W H D mm

Tamanho da caixa

7.9 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

LL-25
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras


