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Rajstopy przeciwżylakowe VEERA 40 den rozmiar2 ,kolor
karmel
 

Cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op.

Postać -

Producent KATI SPÓŁKA Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:  Rajstopy 40 den
I stopnień ucisku 8-12 mmHg

Najwyższej jakości eleganckie rajstopy Veera ze stopniowanym uciskiem. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują sylwetkę.
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, nie puszczają oczek za sprawą specjalnego splotu plastra miodu, 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.

Działanie:  • przynoszą ulgę zmęczonym nogom
• poprawiają krążenie krwi
• zapobiegają pierwszym zmianom żylakowym
• zapobiegają pojawianiu się pajączków
• perfekcyjnie modelują i wyszczuplają sylwetkę
• sprawiają, że po całym dniu Twoje nogi są nadal lekkie
Wskazania:  przy: pierwszych zmianach żylnych

pękaniu naczynek i pajączkach

ciągłym bólu nóg
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bolących i spuchniętych nogach (obrzęk w okolicy kostki nie ustępujący po przespanej nocy)
Właściwości:  ucisk - zaznaczona pięta gwarantuje właściwe rozmieszczenie ucisku

jakość - splot plastra miodu - wyrób gwarantuje właściwości uciskowe przez min.6 m-cy

trwałość - dzięki specjalnemu splotowi wyroby odporne są na "puszczanie oczek"

modelowanie - doskonale modelują sylwetkę

świeżość - wzbogacone jonami srebra dla higieny, ochrony i świeżości

badania - wyrób medyczny przetestowany klinicznie, precyzyjne strefy ucisku, anatomicznie dziany z zaznaczoną piętą
Rozmiar:  rozmiar 2/M:
waga - 52-62kg

wzrost - 158-164cm
Status:  Wyrób medyczny
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