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Podkolanówki przeciwżylakowe 40 den rozmiar:3/4 kolor:
solei, Veera
 

Cena: 29,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać -

Producent KATI SPÓŁKA Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu: 40 den to ucisk profilaktyczny:
8-12 mmHg

Należy stosować przy
pierwszych objawach:
zmęczone, bolące i ciężkie nogi

Najwyższej jakości eleganckie podkolanówki Veera ze stopniowanym uciskiem. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi.
Stosowane w profilaktyce i przy pierwszych problemach z krążeniem. Nadają lekkości nawet najbardziej zmęczonym nogom. Przynoszą
szybką i skuteczną ulgę w przypadku pierwszych objawów osłabionego krążenia, takich jak: obrzęk, zmęczenie nóg, uczucie ciężkości
nóg, pajączki (pękające naczynka).

Są testowane klinicznie, niezwykle trwałe, wykonane z przyjemnego w dotyku materiału z dodatkiem Lycry. Posiadają wzmocnione pięty
i palce, dzięki czemu są bardzo trwałe i odpowiednio układają się na nodze, ucisk zaś działa we właściwych miejscach. Wyprodukowane
w technologii Silver+, zawierają jony srebra. Dbają o komfort i zdrowie Twoich nóg na każdym kroku. Wielokrotnie nagradzane przez
Konsumentów.

Dlaczego warto wybrać podkolanówki marki Veera?
…bo wyglądają jak klasyczne produkty, a znacznie się różnią właściwościami:
• przynoszą ulgę zmęczonym nogom
• poprawiają krążenie krwi
• zapobiegają pierwszym zmianom żylakowym
• zapobiegają pojawianiu się pajączków
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• perfekcyjnie modelują i wyszczuplają sylwetkę
• sprawiają, że po całym dniu Twoje nogi są nadal lekkie

Jak działa stopniowany ucisk?
Stopniowany ucisk (inaczej kompresjoterapia) skierowany jest od kostki ku górze, pomaga przez cały dzień naszym żyłom
przepompować krew do serca. Polega na wywieraniu określonego i zmniejszającego się stopniowo ku górze ucisku. Medyczne wyroby
uciskowe mają trójstopniowy, zmienny ucisk: 100% ucisku w kostce, 70% ucisku w łydce i 40% w udzie. Ucisk stosowany jest w celach
profilaktycznych i leczniczych. Zmniejsza przekrój żył i przywraca czynność zastawek żylnych. Zwiększa prędkość przepływu krwi żylnej,
a dzięki temu zmniejsza przekrwienie tkanek i ilość krwi w drobnych naczynkach podskórnych. 
Rozmiar:  3/4 to 39-41 rozmiar buta
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