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Detramax, rajstopy uciskowe, rozmiar L, kolor czarny, para
 

cena: 35,36 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt. (+żel gratis)

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Rajstopy profilaktyczne uciskowe Detramax
 - I klasa ucisku, wyrób profilaktyczny. Stopie? kompresji: 11 – 13 mmHg.
 Stopniowany ucisk na ca?ej d?ugo?ci nóg gwarantuje prawid?owe stymulowanie przep?ywu krwi od kostek,
gdzie gromadzi si? najwi?cej zalegaj?cej krwi w kierunku serca, niweluj?c w ten sposób obrz?k i uczucie
ci??kich nóg.

- Wzmocniona i zaznaczona pi?ta gwarantuje prawid?owe rozmieszczenie ucisku.
 Umieszczenie 100 % ucisku w obszarze kostki gwarantuj?cego prawid?owe dzia?anie wyrobu, mo?liwe jest
tylko przy zaznaczonej pi?cie, w przeciwnym razie wyrób naci?gany jest wed?ug indywidulanej si?y pacjenta,
nie zawsze lokuj?c obszar najwi?kszego ucisku w?a?nie nad kostk?.

- Prawid?owy stopie? i rozk?ad ucisku + do 100 pra? bez utraty kszta?tu i kompresji.
 Zastosowanie specjalistycznej technologii Lycra Energize powoduje, ?e wyrób jest wyj?tkowo trwa?y i
odporny na zaci?gni?cia, rozci?gni?ty nawet 7 krotnie powraca do swojego pierwotnego kszta?tu. Gwarantuje
prawid?owy stopie? i rozk?ad ucisku do 100 pra?.

- Antybakteryjna technologia
 Aktywne jony srebra zapobiegaj? rozmna?aniu si? ple?ni i bakterii, co zwi?ksza higieniczno?? i trwa?o??
rajstop oraz przeciwdzia?a powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie rajstop.

- Gwarant bezpiecze?stwa stosowanych sk?adników
 Od 1992 roku Oeko-Tex® Standard 100 jest wiod?cym w ?wiecie znakiem bezpiecze?stwa wyrobów
w?ókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, s? wolne od substancji szkodliwych w st??eniach
maj?cych negatywny wp?yw na stan zdrowia cz?owieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu,
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barwników alergizuj?cych, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ci??kich.

 Wskazanie
- Skuteczne w profilaktyce przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej.
- Zapobiegaj? powstawaniu ?ylaków i paj?czków.
- ?agodz? ból i obrz?k nóg.
- Wspomagaj?co w profilaktyce zakrzepicy i zatorowo?ci p?ucnej u osób w podró?y i po urazach.

Producent
 Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Paw?a II 80
00-175 Warszawa

1. Rajstopy profilaktyczne uciskowe Detramax

 Rajstopy profilaktyczne uciskowe Detramax
 - I klasa ucisku, wyrób profilaktyczny. Stopie? kompresji: 11 – 13 mmHg.
 Stopniowany ucisk na ca?ej d?ugo?ci nóg gwarantuje prawid?owe stymulowanie przep?ywu krwi od kostek,
gdzie gromadzi si? najwi?cej zalegaj?cej krwi w kierunku serca, niweluj?c w ten sposób obrz?k i uczucie
ci??kich nóg.

- Wzmocniona i zaznaczona pi?ta gwarantuje prawid?owe rozmieszczenie ucisku.
 Umieszczenie 100 % ucisku w obszarze kostki gwarantuj?cego prawid?owe dzia?anie wyrobu, mo?liwe jest
tylko przy zaznaczonej pi?cie, w przeciwnym razie wyrób naci?gany jest wed?ug indywidulanej si?y pacjenta,
nie zawsze lokuj?c obszar najwi?kszego ucisku w?a?nie nad kostk?.

- Prawid?owy stopie? i rozk?ad ucisku + do 100 pra? bez utraty kszta?tu i kompresji.
 Zastosowanie specjalistycznej technologii Lycra Energize powoduje, ?e wyrób jest wyj?tkowo trwa?y i
odporny na zaci?gni?cia, rozci?gni?ty nawet 7 krotnie powraca do swojego pierwotnego kszta?tu. Gwarantuje
prawid?owy stopie? i rozk?ad ucisku do 100 pra?.

- Antybakteryjna technologia
 Aktywne jony srebra zapobiegaj? rozmna?aniu si? ple?ni i bakterii, co zwi?ksza higieniczno?? i trwa?o??
rajstop oraz przeciwdzia?a powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie rajstop.

- Gwarant bezpiecze?stwa stosowanych sk?adników
 Od 1992 roku Oeko-Tex® Standard 100 jest wiod?cym w ?wiecie znakiem bezpiecze?stwa wyrobów
w?ókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, s? wolne od substancji szkodliwych w st??eniach
maj?cych negatywny wp?yw na stan zdrowia cz?owieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu,
barwników alergizuj?cych, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ci??kich.

 Wskazanie
- Skuteczne w profilaktyce przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej.
- Zapobiegaj? powstawaniu ?ylaków i paj?czków.
- ?agodz? ból i obrz?k nóg.
- Wspomagaj?co w profilaktyce zakrzepicy i zatorowo?ci p?ucnej u osób w podró?y i po urazach.

Producent
 Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Paw?a II 80
00-175 Warszawa

2. Detramax, ?el koj?cy do nóg, 75ml

 Detramax, ?el koj?cy do nóg jest preparatem piel?gnacyjnym, polecanym osobom ze sk?onno?ci? do
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obrz?ku nóg. Zawiera kompleks Pronalen Anti-Fatigue HSC, w sk?adzie którego znajduj? si? ekstrakty z
korzenia ruszczyka, skórki cytryny i owoców borówki. Dodatkowo formu?a ?elu zosta?a wzbogacona o
ekstrakt z owoców kasztanowca, Hydromanil (substancje nawil?aj?ce z drzewa Tara) oraz mentol.

Dzi?ki zawarto?ci sk?adników aktywnych produkt przy regularnym stosowaniu:
- pomaga zmniejszy? obrz?k i uczucie ci??kich nóg,
- koryguje wygl?d skóry z rozszerzonymi naczyniami krwiono?nymi, tzw. paj?czkami,
- pomaga ograniczy? sk?onno?? do powstawania nowych rozszerzonych naczynek,
- wspomaga utrzymanie w?a?ciwego nawil?enia skóry.

 Wskazanie
 Piel?gnacja nóg u osób ze sk?onno?ci? do obrz?ków.

Sposób u?ycia:
 - Nak?ada? na umyt? i such? skór? i wmasowa? kolistymi ruchami od stóp w kierunku ud.
- Produkt przeznaczony jest wy??czenie do u?ytku zewn?trznego.
- W przypadku dostania si? produktu do oczu nale?y je przemy? ciep?? wod?.

Sk?ad
 Aqua, Glycerin (gliceryna), Propylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Extract (wyci?g z kory kasztanowca),
Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Alcohol Denat., Ruscus Aculeatus Root
Extract (ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego), Citrus Limon Peel Extract (wyci?g ze skórki cytryny),
Vaccinium Myrtillus Fruit Extract (ekstrakt z owocu borówki czarnej), Menthol (mentol), Carbomer,
Triethanolamine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl
Butylcarbamate, Parfum.

 Producent
 Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Paw?a II 80
00-175 Warszawa
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