
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Aries Avicenum 70 - rajstopy profilaktyczne mały klin
 

Cena: 53,20 pln

Opis słownikowy

Producent Aries

Opis produktu
 

Właściwości / zastosowanie:

Rajstopy profilaktyczne AVICENUM 70 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.

Na wyrobach pończochowych mikroorganizmy mają dobre warunki do rozmnażania. Aby jak najbardziej ograniczyć to rozmnażanie,
stosujemy wykończenie antybakteryjne. Aries wyznacza w ten sposób nowy kierunek w wykańczaniu swoich wyrobów dla poprawy
komfortu klientów. Sanitized® Silver zawiera aktywne jony srebra. Sanitized® zapewnia skuteczną prewencyjną i odporną ochronę
wyrobów.

 

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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Przeznaczenie:

Podtrzymujące wyroby pończochowe Avicenum 70 są przeznaczone dla kobiet i mężczyzn jako prewencja powstawania żylaków.

Jeżeli długo siedzisz lub stoisz – w pracy lub w podróży, pończochy podtrzymujące, pończochy udowe i rajstopy Avicenum 70 pomogą
Ci przy bólu i obrzękach nóg.

Z pomocą Avicenum 70 poprawisz swoje krążenie dzięki sprawdzonemu obniżaniu nacisku od kostki w górę; ciśnienie w okolicy kostki
wynosi 10 – 14 mmHg.

Podtrzymujące rajstopy Avicenum 70 są ulubionym wyborem u kelnerek, fryzjerek, sprzedawczyni i innych kobiet i mężczyzn
wykonujących zawody, w których muszą większość czasu pracy stać na nogach...

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.

 

Grubość 70 DEN Lycra,

skład 76 % Nylon, 24 % Lycra.

Ucisk w okolicach kostki 10 - 14 mmHg.

Design z małym klinem - obwód Hip 100-116

 

 

Prosimy zapoznać się z podstawowymi zasadami użytkowania produktów uciskowych.

 

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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Rozmiary:

1 - 158-164/100

2 - 164-170/108

3 - 170-176/108-116

4 - 176-182/108-116

 

 

 

Parametry

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

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (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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Galeria
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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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