
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Reflexa® Oxygenated Compression - podkolanówki
kompresyjne z miedzią - I stopień ucisku, na poprawę
krążenia
 

Cena: 125,00 pln

Opis słownikowy

Producent Reflexa

Opis produktu
 

Natleniające podkolanówki kompresyjne z miedzią Reflexa® Oxygenated Compression o I stopniu ucisku 15-20 mmHg i stopniowanej
kompresji. Jest to produkt opracowany z myślą o pracownikach biurowych, których praca jest przede wszystkim siedząca lub osobach
przez dłuższy czas stojących, a także często podróżujących (np. samolotem, samochodem, pociągiem czy autobusem) i golfistach.
Codzienne noszenie podkolanówek kompresyjnych poprawia ich samopoczucie.

Podkolanówki wykonane są z innowacyjnej przędzy Quattroxy™ o wysoce zaawansowanej technologii, która w połączeniu z dwutorową
kompresją pobudza krążenie krwi. Technologia Quattroxy™ wpływa na zwiększenie przepływu krwi i poziomu natlenienia stóp.

Produkt charakteryzuje się stopniowaną kompresją - stopień kompresji stopniowo rośnie od góry do dołu, poziom ucisku w dolnej części
stopy jest 30% wyższy niż u góry. Podkolanówki doskonale leżą i dopasowują się do ciała, nie są zbyt ciasne i zbyt luźne.

Wykorzystana technologia antybakteryjna Aegis™ zapewnia stopie świeżość, a co za tym idzie zwiększa komfort użytkowania.

Zaletą noszenia podkolanówek kompresyjnych jest ich możliwość poprawy krążenia, dotlenienia komórek, wyeliminowania mrowienia i
zmniejszenia zmęczenia stóp podczas długich okresów siedzenia lub stania.

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, jasnoszary, granatowy

Skład: 52% Polamid, 35% Włókna Quattroxy, 9% Elastan, 4% Miedź

 Kod producenta: 11875

 

 

Parametry

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

Rozmiar 35-38 (0,00 pln), 39-42 (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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