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Opaska stawu kolanowego przy zapaleniu stawów Arthritis
Care Knee Support ACTIMOVE 75781
 

Cena: 84,40 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów to produkt z linii produktów Actimove Arthritis Care, które pomagają w
łagodzeniu bólu i zwiększeniu ruchomości stawów poprzez kojące ciepło i kompresję. Jest to wyrób odpowiedni dla osób starszych
cierpiących na przewlekłą, bolesną chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów.

Produkty Actimove Arthritis Care wykonane są z przyjaznego dla skóry, miękkiego i wygodnego materiału z zewnętrznymi szwami -
specjalnej przędzy ceramicznej, wolnej od lateksu, która zatrzymuje i oddaje ciepło ciała.

Właściwości kompresyjne produktu zapewniają wsparcie i stabilność, pomagając zmniejszyć obrzęk, zwiększyć ruchomość stawów i
pomóc w zwalczaniu bólu.

Właściwości:
- włókna ceramiczne zachowują i oddają ciepłotę ciała kojąc i pomagając złagodzić ból
- wysoce rozciągliwy materiał zapewnia komfortowy, lekki ucisk pomagający zmniejszyć obrzęk i poprawić ruchomość
- terapeutyczne działanie rozgrzewające poprawia krążenie krwi wokół stawu skokowego, co sprzyja szybszemu powrotowi do
sprawności
- może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Produkt dostępny w czterech rozmiarach S-XL

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:
Bolesne zapalenie stawów dotyczące stawu kolanowego

Kolor: beżowy

 

 

 

Parametry

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

Galeria
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