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Actimove ARTHRITIS CARE opaska stawu kolanowego dla
osób z zapaleniem stawów - rozmiar L (beżowa)
 

Cena: 66,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Ortezy

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Bez względu na to, czy biega się maratony, wraca do zdrowia po kontuzji, pokonuje codzienne wyzwania związane z artretyzmem lub
bólem związanym z poruszaniem się, można polegać na Actimove®, który pomoże w uśmierzeniu bólu i zapewni wsparcie, którego tak
bardzo się potrzebuje. Actimove oferuje szeroką gamę ortez i stabilizatorów zaprojektowanych z myślą o łatwym samodzielnym
doborze. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom Klientów, marka opracowała cztery nowe serie wysokiej jakości produktów
ortopedycznych, zaprojektowanych z myślą o funkcjonalności, komforcie i pomocy w uśmierzaniu bólu ze specjalnymi funkcjami, takimi
jak COOLMAX® AIR*.

Actimove® Sports Edition, Actimove® Everyday Supports, Actimove® Arthritis Care i Actimove® Proffesional Line dają pewność
siebie w pokonywaniu ograniczeń fizycznych i problemów związanych z bólem, aby nadal można było podejmować wyzwania życia
codziennego. Actimove jest marką Essity, wiodącej firmy zajmującej się higieną i zdrowiem, której celem jest poprawa samopoczucia i
komfortu życia. Są to produkty doskonałej jakości, które są niezawodne i dokładnie przetestowane.

Actimove ARTHRITIS CARE - DLA OSÓB Z ZAPALENIEM STAWÓW 
Osoby starsze cierpiące na przewlekłą, bolesną chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów poszukują trwałej
ulgi w bólu (Badanie Essity Internal Shoppe), która pomoże im w codziennym życiu.
Produkty Actimove Arthritis Care pomagają w łagodzeniu bólu i zwiększają ruchomość stawów poprzez kojące ciepło i kompresję.

Actimove Arthritis Care jest wykonany ze specjalnej przędzy ceramicznej, która zatrzymuje i odbija ciepło ciała.
Potwierdzone właściwości kompresyjne zapewniają wsparcie i stabilność, pomagając zmniejszyć obrzęk, zwiększyć ruchomość
stawów i pomóc w zwalczaniu bólu.
Materiały przyjazne dla skóry są miękkie i wygodne, nie zawierają lateksu

* COOLMAX® AIR jest znakiem towarowym firmy LYCRA.
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Charakterystyka
Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów. Kojące ocieplanie stawu kolanowego dzięki utrzymującym ciepło włóknom
ceramicznym.

Unikalne włókna ceramiczne zachowują i oddają ciepłotę ciała dając efekt kojący i pomagając złagodzić ból.
Wysoce rozciągliwy materiał zapewnia lekki, komfortowy ucisk w celu zmniejszenia obrzęku i poprawy ruchomości.
Terapeutyczne działanie rozgrzewające poprawia krążenie krwi wokół stawu skokowego i sprzyja szybszemu powrotowi do
codziennej sprawności.
 Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

ZASTOSOWANIE

Bolesne zapalenie stawów dotyczące stawu kolanowego

TECHNOLOGIA

Actimove Arthritis Care jest wykonany ze specjalnej przędzy ceramicznej, która zatrzymuje i oddaje ciepło ciała.
Latex free formula - perforowany materiał o wysokich parametrach technicznych Actimove Sports Edition nie zawiera neoprenu,
lateksu i jest przyjazny dla skóry.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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