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Rękawiczki przy reumatidalnym zapaleniu stawów Arthritis
Care Arthritis Gloves ACTIMOVE 75783
 

Cena: 115,30 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Rękawiczki dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów wykonane z wolnego od lateksu i neopropenu materiału. Zapewniają
wyrównane utrzymywanie ciepła i ucisku i wygodę dzięki zewnętrznym szwom.

Produkt dla osób z zapaleniem stawów z linii Actimove Arthritis Care, wykonanych z przyjaznego dla skóry, perforowanego, wolnego od
lateksu materiału zapewniającego wsparcie i pomagającego zmniejszyć obrzęk, bóle palów i dłoni i poprawić ich ruchomość.

Właściwości:
- wywierają lekki ucisk pomagający zmniejszyć obrzęki i poprawić ruchomość palców i dłoni
- dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku wspomagają łagodzenie bólu i proces gojenia
- dzięki miękkiemu materiałowi wysokiej jakości i zewnętrznym szwom zapewniają wygodę noszenia
- mają dobre właściwości oddychające dzięki wysokojakościowemu materiałowi bez zawartości neoprenu

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:
Zapalenie stawów.
Bóle palców i dłoni.
Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem.

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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