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Reflexa® Diabetic - skarpety bezuciskowe cienkie, na
poprawę krążenia
 

Cena: 85,00 pln

Opis słownikowy

Producent Reflexa

Opis produktu
 

Cienkie, bezuciskowe skarpety medyczne Reflexa® Diabetic uszyte z przędzy Quattroxy™, to jedyny produkt wykorzystujący innowacyjną
technologię mogącą zwiększyć i poprawić krążenie krwi, natlenienie i odżywienie komórek. Dodatkowo skarpety te mogą przynieść ulgę
w bólu, zregenerować tkanki, pomóc wyleczyć dolegliwości stóp, regulować temperaturę stóp i zniwelować problem zimnych stóp, a
także wpłynąć na poprawę codziennego samopoczucia i zapewnić spokojny sen. Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi.

Skarpety Reflexa® Diabetic zapewniają użytkownikowi najwyższy poziom komfortu, na który składa się konstrukcja skarpety, miękka
podeszwa frotte zapewniająca przyjemne uczucie miękkiego chodzenia, płaski szew eliminujący otarcia i podrażnienia oraz
wykorzystanie włókien Quattroxy, które pomagają utrzymać przyjemne ciepło, izolują stopy, chronią je i zapewniają doskonałe warunki.

Produkt może skutecznie pomóc przy wielu dolegliwościach stóp i zapewnia im bardzo wysoki poziom pielęgnacji. Szczególnie zaleca
się noszenie ich diabetykom, przy cukrzycy typu 2 - mogą pomóc uniknąć powikłań stopy cukrzycowej, osobom cierpiącym na
neuropatię, słabe krążenie, zimne stopy, wrażliwe stopy. Jest to produkt odpowiedni dla każdego, kto chce zwiększyć komfort i poprawić
codzienne samopoczucie.

Wyrób dzięki wykorzystaniu technologii antybakteryjnej AEGIS zapewnia stopom zaawansowaną ochronę antybakteryjną i blokuje
rozwój bakterii, grzybów oraz niweluje nieprzyjemne zapachy.

Skarpety są wyrobem medycznym, certyfikowanym CE oraz certyfikatem zgodności SIQ z dyrektywą 93/42/EEC.

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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Dostępne rozmiary:
S (35-38)
M (39-42)
L (43-46)

Kolory: czarny, beżowy

Skład: 68% Włókna Quattroxy, 30% Polamid, 2% Elastan

Kod producenta: 11770

 

 

Parametry

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

Rozmiar 35-38 (0,00 pln), 43-46 (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.
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