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JOBST UltraSheer - rajstopy II klasa ucisku
 

Cena: 319,90 pln

Opis słownikowy

Producent JOBST

Opis produktu
 

Rajstopy JOBST UltraSheer to najbardziej przezroczyste z produktów JOBST i cienkie jak delikatne wyroby.

JOBST UltraSheer to wyroby uciskowe będące wyrobem medycznym.

Rajstopy modelują uda i pośladki. Sprawiają, że brzuch wydaje się bardziej płaski a sylwetka zgrabniejsza.

Łączą lecznicze działanie z modnym i ekskluzywnym wyglądem.

Część majtkowa rajstop koryguje i wyszczupla przez co produkt może zapewnić dodatkowy komfort osobom ze schorzeniami żylnymi.

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/jobst-ultrasheer-rajstopy-ii-klasa-ucisku.html
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Właściwości:

- wygodne w nakładaniu i zdejmowaniu
- miękkie i przyjemne w dotyku
- wykonane z oddychającej dzianiny
- połyskująca tkanina i szlachetne włókno podkolanówek zapewnia elegancki wygląd
- cienkie jak inne delikatne wyroby
- dają wrażane bardziej płaskiego brzucha
- modelują uda i pośladki
- czubek zamknięty
- II klasa ucisku (23-32 mmHg)

 Wskazania:

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

Więcej informacji na temat wskazań znajduje się w instrukcji użytkowania.

Kod produktu: 73589

 

Parametry

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

Rozmiar I (0,00 pln), II (0,00 pln), III (0,00 pln), IV (0,00 pln), V (0,00 pln), VI (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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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