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Aries Avicenum 310 - zdrowotne podkolanówki bawełniane
 

Cena: 78,00 pln

Opis słownikowy

Producent Aries

Opis produktu
 

Podkolanówki zdrowotne AVICENUM 310 I klasy kompresji z 60% zawartością bawełny przyczyniają się do utrzymania ścian żylnych,
skutecznie poprawiają krążenie krwi i zapobiegają bolesnym obrzękom kończyn dolnych.

Nadają się do codziennego noszenia, do długiego stania i siedzenia. Jednocześnie są one przeznaczone do celów sportowych i podróży.

Głównym powodem apretury antybakteryjnej i przeciwgrzybiczej Sanitized® jest zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
oraz wytworzenie niezawodnej i wytrzymałej ochrony przed bakteriami.

 

Główne zalety:
- Przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny Sanitized® Silver

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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- zawiera mikrowłókna
- wykonane z BIO-bawełny

 

Grubość 310 DEN,

skład 60 % bawełna, 28 % Poliamid, 12 % elastan Lycra.

Ucisk w okolicach kostki 18 - 21 mmHg.

Rodzaj: bezuciskowy ściągacz, bezuciskowe palce

 

Dostępne kolory:

 
 

Parametry

Kolor 8002 (0,00 pln), 9999 (0,00 pln)

Rozmiar 36-38 (0,00 pln), 39-41 (0,00 pln), 42-44 (0,00 pln), 45-47 (0,00 pln)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
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