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Carlo Medical Silver - skarpety bezuciskowe ze srebrem -
grafit
 

Cena: 7,20 pln

Opis słownikowy

Producent Carlo

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Skarpety Medical Silver zostały stworzone z wykorzystaniem wyłącznie przyjaznych dla zdrowia materiałów w trosce o wygodę i
zdrowie.

MAKSYMALNA HIGIENA - skarpety o długotrwałym działaniu antybakteryjnym i antyzapachowym. Znajdujący się w jonach srebra
środek antybakteryjny zmniejsza aktywność bakteryjną, która nie znika nawet po wielu praniach.

Srebro zapobiega również puchnięciu stóp, uczuciu ciężkości i przyspiesza absorpcję obrzęków. Reguluje wydzielanie łoju, chroni przed
stanami zapalnymi i korzystnie wpływa na krążenie krwi.

DELIKATNOŚĆ - bezszwowe łączenie (ROSSO), delikatne przyleganie do stopy i miękkość w dotyku gwarantuje komfort użytkowania
każdego dnia, co ma również wpływ na nasze samopoczucie ( przede wszystkim diabetyków).

BEZUCISKOWOŚĆ - brak typowego ściągacza i specjalna jego konstrukcja zapewnia zupełny brak ucisku, co ma wpływ na prawidłowe
krążenie krwi.

SUROWCE - do produkcji skarpet używana jest przędza Prolen® Siltex

Wskazania:
- zaburzenia krążenia w stopach zwłaszcza u diabetyków,
- zaburzenia krążenia w obrębie stóp powodujące obrzęki i bóle stóp,
- otyłość, nadpotliwość
- dla osób często podróżujących
- cukrzyca,

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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- niewydolność tętnicza i żylna kończyn dolnych,
- nawracające grzybice stóp (w tym grzybica międzypalcowa)

Kolor: grafit

 

 

Parametry

Rozmiar 39-41 (0,00 pln), 42-44 (0,00 pln), 45-46 (0,00 pln)
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