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JOBST Sport - sportowe podkolanówki uciskowe 15-20
mmHg
 

Cena: 204,90 pln

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu
 

JOBST Sport to sportowe podkolanówki, które zaprojektowano z myślą o osobach uprawiających sport. 

Mogą być noszone zarówno przez kobiety jak i mężczyzn.

Podkolanówki JOBST Sport to produkt odpowiedni przy wykonywaniu każdej aktywności fizycznej, od biegania, poprzez grę w tenisa do
codziennego spaceru.

Wykonane są ze specjalnych mikrowłókien, które pomagają odprowadzić wilgoć, dzięki czemu stopy pozostają suche.

Zapewniają wysoki komfort noszenia, na co wpływa chroniące przed urazami płaskie wykończenie szwów w stopie oraz szerokie
mankiety zapobiegające zsuwaniu się podkolanówek podczas ruchu.

Podkolanówki kompresyjne JOBST Sport to wyrób o stopniowalnym zewnętrznym ucisku, który zmniejsza obrzęk. Najsilniejsza
kompresja jest zapewniona w okolicy kostki i zmniejsza się w kierunku kolan. Średnica żył zmniejsza się a zastawki żylne domykają się,
krew żylna szybciej wraca do serca. Praca żył i przepływ krwi ulegają poprawie, co wpływa na zwiększenie ilości składników odżywczych
dostarczanych mięśniom, jest istotne podczas uprawiania sportu i wzmożonego wysiłku.

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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Właściwości:

- trwałe

- miękkie i przyjemne w dotyku z delikatnie wykończonymi włóknami

- oddychające i przewiewne

- neutralizują nieprzyjemne zapachy - kontrola zapachów dzięki wykorzystaniu włókien z węglem aktywnym

- posiadają strefę podtrzymującą pomagającą chronić ścięgno Achillesa 

- chronią przed przegrzaniem

- stopniowalny ucisk poprawia przepływ krwi i zmniejsza obrzęki

- klasa kompresji 15-20 mmHg

- czubek zamknięty

 

Wskazania:

- Profilaktyka

- Ciężkie i opuchnięte nogi 

- Pajączki

- Żylaki

- Przewlekła choroba żylna

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

Kod produktu: 75289
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Parametry

Kolor Różowy / szary (0,00 pln), Szary / grafitowy (0,00 pln)

Rozmiar S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln), XL (0,00 pln)

Galeria
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