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Profilaktyczne skarpetki z przędzy bambusowej DeoMed
Bamboo rozmiar 39-42 czarne 1 szt.
 

Cena: 17,50 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Wyrób medyczny inny

Marka Producent JJW SPÓŁKA JAWNA

Opakowanie 1 szt. (para)

Postać skarpetki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazania Cienkie skarpetki damskie i męskie o specjalnej konstrukcji, zapewniającej zupełny brak ucisku, a jednocześnie znakomite
utrzymywanie się na nogach. Posiadają naturalne, trwałe właściwości antybakteryjne, dodatkowo wzmocnione antybakteryjną i
antygrzybiczą apreturą Sanitized® , co zapewnia prawie całkowitą eliminację wszelkich mikrobów i działanie antyzapachowe. Przędza
bambusowa w naturalny sposób umożliwia oddychanie stóp i odprowadzanie nadmiaru wilgoci. Jej delikatność w dotyku, w połączeniu
z bezszwowym łączeniem nad palcami, to niespotykany dotychczas komfort użytkowania. Skarpetki przeznaczone szczególnie dla
diabetyków i osób z zaburzeniami krążenia w nogach. Posiadają, jako wyrób medyczny, oznakowanie CE Działanie Specjalna
konstrukcja cholewki i niewielka domieszka elastanu w całej skarpetce powodują idealne, bezuciskowe przyleganie do nóg i maksymalną
elastyczność - nie tamowanie przepływu krwi i komfort nawet dla opuchniętych nóg. Niezwykła delikatność w dotyku przędzy
bambusowej w połączeniu z bezszwowym łączeniem nad palcami gwarantuje wygodę osobom o bardzo wrażliwych stopach, np.
stopach cukrzycowych. Naturalne, trwałe właściwości antybakteryjne przędzy bambusowej są wzmocnione wbudowaną we włókna
apreturą antybakteryjną i antygrzybiczą Sanitized®, co zapewnia niemal całkowitą eliminację mikrobów i mocne działanie
antyzapachowe. Naturalna zdolność przędzy bambusowej do oddychania (wentylacji stóp) i pochłaniania nadmiaru wilgoci powoduje
relaksujące oddziaływanie na stopy. Działanie zdrowotne Przeciwdziałanie infekcjom bakteryjnym i grzybiczym, bezuciskowe – nie
upośledzają krążenia w nogach, bezszwowe – nie powodują otarć, bardzo elastyczne mogą być zakładane nawet na opuchnięte nogi,
normalizowanie flory bakteryjnej skóry, umożliwianie prawidłowego wydzielania i parowania potu, ochrona przed mikrourazami,
wentylowanie skóry – swobodny dostęp powietrza, antyzapachowe – skarpetki działają jak bezzapachowy dezodorant. Zalecane
wszystkim dbającym o profilaktykę stóp. Miejscowe łagodzenie przebiegu następujących chorób cukrzyca, obrzęki nóg, niewydolność
tętnicza i żylna kończyn dolnych, nawracające grzybice stóp, stany zapalne skóry, nadpotliwość, otyłość. Skład przędza bambusowa
78%poliamid 19%Lycra® 3%apretura Sanitized® 
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