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Stabilizator stawu skokowego z opaską Sports Edition Ankle
Support Wrap ACTIMOVE 73414
 

Cena: 55,90 pln

Opis słownikowy

Producent Actimove

Opis produktu
 

Stabilizator stawu skokowego z elastycznym pasem do owijania z linii Actimove Sports Editon, odpowiedni do stosowania przez osoby
uprawiające sport.

Linia Sports Edition to produkty wykonane tak żeby były przystosowane dla osób aktywnych i pozwalały cieszyć się im uprawianiem
sportu.

Właściwości:
- dzięki użyciu wyjątkowo cienkiego i trwałego materiału bardzo dobrze przylega do ciała i daje mocne podparcie ze stabilizującą
regulacją
- komfort użytkowania dzięki regulacji poziomu podparcia, niezależnie od wykonywanych czynności
- wspomaga łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku
- dzięki modelowi z elastycznym pasem przepuszczającym powietrze posiada właściwości oddychające i podwyższony komfort
użytkowania
- zawiera lateks
- może być noszony na prawej lub lewej stopie

Produkt dostępny w trzech rozmiarach S-L.

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Zastosowanie:
Łagodne skręcenia.
Osłabienie stawu skokowego.
Bolesne urazy stawu skokowego i ich profilaktyka.
Obrzęk i tkliwość.

Kolor: czarny

 

 

Parametry

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

Galeria
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