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Salvi Elegante podkolanówki z mikrofibrą, 140 DEN 18-22
mmHg
 

Cena: 71,00 pln

Opis słownikowy

Producent SALVI

Opis produktu
 

 

Salvi Elegante to nowoczesna, gustowna i elegancka linia wyrobów medycznych w 1 klasie kompresji.

 

Podkolanówki wykonane są z elastycznych włókien o podwójnym kryciu. Dodatek mikrofibry sprawia, że wyroby są miękkie i przyjemne
w dotyku. Wysoka jakość produktów gwarantuje wygodę w użytkowaniu, oraz trwałość wyrobów.

 

Właściwości:
- Struktura „plastra miodu”
- Wzmocniona część palcowa oraz pięta

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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- Kod produktu: 200_20171030150939

 

140 DEN ucisk 18-22 mmHg – cienkie wyroby medyczne o ucisku 1 klasy kompresji. Dedykowane są dla osób z bólem, uczuciem
ciężkości nóg w celach profilaktycznych oraz dla osób z zaburzeniami krążenia, pajączkami, drobnymi żylakami i obrzękiem kończyn
dolnych. Zalecane również dla kobiet w ciąży.

 

Podkolanówki, pończochy, rajstopy i skarpety SALVI Compression produkowane są we Włoszech, przy użyciu najnowszych włókien oraz
maszyn. Dzięki temu w końcowym rezultacie powstają wyroby medyczne wysokiej jakości, o trwałej strukturze, wytrzymałe, eleganckie i
przyjemne dla skóry. Wzmocniona część palcowa oraz zaznaczona pięta zapobiegają przetarciom materiału, a także zapewniają
prawidłowe umiejscowienie ucisku w okolicach stawu skokowego.

 

 

 

Parametry

Kolor Ciemny beż (0,00 pln), Czarny (0,00 pln), Jasny beż (0,00 pln)

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