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Salvi Medicale pończochy CCL2 z mikrofibrą 23-32 mmHg
 

Cena: 128,00 pln

Opis słownikowy

Producent SALVI

Opis produktu
 

 

Salvi Medicale CCL2 to innowacyjna linia wyrobów medycznych w II klasie kompresji, która powstała w wyniku zastosowania
najnowocześniejszych technologii oraz najwyższej klasy surowców. Dzięki perfekcyjnej jakości produkty Salvi Medicale są niezwykle
skuteczne w profilaktyce i leczeniu chorób układu żylnego.

Pończochy z dodatkiem mikrofibry charakteryzują się dużą miękkością i delikatnością, wysokim komfortem użytkowania oraz
eleganckim wyglądem.

 

Właściwości:
- 23-32 mmHg mocny ucisk zastosowany w liniii Medicale pozwala na szybką poprawę krążenia w kończynach oraz lepsze
samopoczucie odczuwalne już po kilku dniach stosowania wyrobów.
- czubek otwarty (Kod produktu: 311) lub zamknięty (Kod produktu: 310)
- przeznaczone do codziennego użytkowania.

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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Dzięki perfekcyjnej jakości produkty te są niezwykle skuteczne w profilaktyce i leczeniu chorób układu żylnego.

 

Podkolanówki, pończochy, rajstopy i skarpety SALVI Medicale 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.

 

 

 

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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Parametry

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

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

Wersja Czubek otwarty (0,00 pln), Czubek zamknięty (0,00 pln)
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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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