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Aries Avicenum 70 - podkolanówki profilaktyczne
 

Cena: 26,60 pln

Opis słownikowy

Producent Aries

Opis produktu
 

 

Avicenum 70 - podkolanówki profilaktyczne.

 

Właściwości / zastosowanie:

Wspomagają i poprawiają krążenie krwi. Działają zapobiegawczo przeciwko powstawaniu żylaków i celulitu. AVICENUM 70 zapobiega
okresowym obrzękom, np. podczas dłuższego stania lub siedzenia. Apretura antybakteryjna i przeciwgrzybicza Sanitized Silver
zawierająca aktywne jony srebra zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów.

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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Sanitized® Silver jest skutecznym preparatem antybakteryjnym, który działa długotrwale i jest wysoce odporny na pranie. Głównym
powodem stosowania tego wykończenia jest zapobieżenie nieprzyjemnemu zapachowi i wytworzenie niezawodnej i trwałej ochrony
przeciwko bakteriom, zapachowi i pleśniom. Wykończone w ten sposób wyroby pończochowe marki Avicenum zapewniają poczucie
pewności nawet w trudnych sytuacjach.

 

Grubość 70 DEN Lycra

skład 76 % Nylon, 24 % Lycra.

Ucisk w okolicach kostki 10 - 14 mmHg

 

Prawidłowy rozmiar wyrobów Avicenum 70 można określić w prosty sposób. W przypadku podkolanówek i pończoch udowych
stosujemy standardowe rozmiary konfekcyjne. W przypadku rajstop pierwsza liczba w rozmiarze oznacza wzrost, a druga liczba obwód
bioder (lub obwód pasa - modele dla mężczyzn). Oba rozmiary są podane w centymetrach.

 

Prosimy zapoznać się z podstawowymi zasadami użytkowania produktów uciskowych. 

 

 

Parametry

Kolor 7007 (0,00 pln), 8001 (0,00 pln), 8003 (0,00 pln), 9999 (0,00 pln)

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

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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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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