
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Opaska na łokieć z kompresem żelowym Sports Edition
Elbow Strap Hot/Cold ACTIMOVE 75742
 

Cena: 74,60 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Regulowana opaska na łokieć z kompresem żelowym to produkt z linii Actimove Sports Ediotion dla osób uprawiających sport. Wyroby
Sports Edition wykonane są w technologii COOLMAX® AIR, która zapewnia szybkie schnięcie i oddychalność. Perforowany materiał jest
przyjazny dla skóry i nie zawiera neopropenu i lateksu. Właściwości kompresyjne produktów dla osób uprawiających sport zapewniają
użytkownikowi wsparcie i stabilność, które pomają w złagodzeniu dolegliwości bólowych i zmniejszeniu obrzęku.

Właściwości:
- pomaga łagodzić ból i daje stabilne umocowanie na ramieniu u osób z przypadłością łokcia tenisisty lub golfisty
- dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku i wspomaganiu w łagodzenie bólu i procesie gojenia pozwala cieszyć się
uprawianiem sportu
- dzięki punktowemu pokryciu wewnętrznej warstwy silikonem lepiej utrzymuje się na miejscu
- zapewnia wygodę noszenia i dobre właściwości oddychające dzięki wysokojakościowemu materiałowi bez zawartości neoprenu
- wyjmowany kompres żelowy zapewnia dodatkowe łagodzenie bólu
- może być noszona na prawej lub lewej ręce

Produkt dostępny w rozmiarze uniwersalnym.

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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Zastosowanie:
Łokieć tenisisty - zapalenie nadkłykcia bocznego.
Łokieć golfisty - zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego

Kolor: czarny
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