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Stabilizator stawu skokowego Sports Edition Ankle Stabilizer
Criss-Cross Straps ACTIMOVE 75611
 

Cena: 96,60 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Regulowany stabilizator stawu skokowego ze skrzyżowanymi pasami z linii Actimove Sports Editon, odpowiedni do stosowania przez
osoby uprawiające sport.

Linia Sports Edition to produkty wykonane w technologii COOLMAX® AIR, co zapewnia szybkie schnięcie i oddychalność. Perforowany
materiał wykorzystany w produkcji jest przyjazny dla skóry i nie zawiera neopropenu i lateksu. Właściwości kompresyjne produktów dla
osób uprawiających sport zapewniają użytkownikowi wsparcie i stabilność, które pomają w złagodzeniu dolegliwości bólowych i
zmniejszeniu obrzęku.

Właściwości:
- dzięki krzyżującym się paskom symulującym taśmy do tapingu zapewnia większą stabilność wokół kostki i łuku stopy
- właściwości oddychającym szybkoschnącego, perforowanego materiału zapewniają wysoki komfort użytkowania
- nie przesuwa się podczas treningów dając dodatkowe podparcie dzięki paskowi zapinanemu wokół kostki
- dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku wspomaga łagodzenie bólu i proces gojenia
- nie zawiera neoprenu ani lateksu
- może być noszony na prawej lub lewej stopie

Produkt dostępny w uniwersalnym rozmiarze.

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:
Urazy sportowe.
Łagodne i umiarkowane skręcenia stawu skokowego.
Pomoc w uniknięciu ponownych urazów i przewlekłej destabilizacji stawu skokowego.

Kolor: czarny
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