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JOBST Travel - podkolanówki uciskowe dla podróżnych
 

Cena: 131,90 pln

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu
 

JOBST Travel to podkolanówki, zaprojektowane dla osób podróżujących, odpowiednie dla kobiet i mężczyzn.

Można je nosić podczas podróży i po jej zakończeniu.

Wykonane są z delikatnej, miękkiej i oddychającej bawełny.

Podkolanówki JOBST Travel poprawiają krążenie w nogach, ułatwiając powrót krwi żylnej do serca.

Posiadają stopniowany ucisk, względnie wysoki ucisk w okolicy kostek, zmniejszający się w kierunku kolan.

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Właściwości:

- wykonane z miękkiego, miłego w dotyku materiału

- umożliwiają właściwy przepływ powietrza 

- pomagają w zapobieganiu i likwidowaniu opuchlizny stóp i nóg

- wpływają na zmniejszenie ryzyka powstania skrzepów w układzie żył głębokich

- klasa kompresji 15-20 mmHg

- czubek zamknięty

Wskazania:

- Przewlekła choroba żylna
- Żylaki
- Pajączki
- Ciężkie i opuchnięte nogi
- Profilaktyka

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

Kod produktu: 788

 

Parametry

Kolor Beżowy (0,00 pln), Czarny (0,00 pln)

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln), 5 (0,00 pln)

Galeria
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