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Opaska podrzepkowa regulowana Sports Edition Patella
Strap ACTIMOVE 75589
 

Cena: 75,90 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Regulowana opaska podrzepkowa z linii Actimove Sports Editon, odpowiednia do stosowania przez osoby uprawiające sport.

Produkty z linii Sports Edition wykonane zostały w technologii COOLMAX® AIR, co zapewnia szybkie schnięcie i oddychalność.
Perforowany materiał wykorzystany w produkcji jest przyjazny dla skóry i nie zawiera neopropenu i lateksu.

Właściwości:
- dobrze przylega do ciała, przeznaczona specjalnie do łagodzenia bólu rzepki
- wspomaga proces gojenia i łagodzenie bólu dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ucisku i ciepła
- dzięki właściwościom oddychającym szybkoschnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości zapewnia wysoki komfort
użytkowania
- dzięki wewnętrznej warstwie punktowo pokrytej silikonem nie przesuwa się podczas ruchu
- posiada regulację stopnia podparcia dla wygody użytkownika
- zapewnia ukierunkowane łagodzenie bólu dzięki zwiększeniu ucisku na ścięgno rzepki wywieranego przez profilowaną wkładkę z pianki
EVA o dużej gęstości
- nie zawiera lateksu i neoprenu
- może być noszony na prawej lub lewej nodze

Produkt dostępny w rozmiarze uniwersalnym.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zastosowanie:
Zmiany zwyrodnieniowe stawu rzepkowo udowego.
Chondromalacja rzepki.
Zespół bólu rzepkowo-udowego.
Zapalenie ścięgna rzepki.
Choroba Osgooda-Schlattera (zapalenie guzowatości kości piszczelowej).

Kolor: czarny
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