
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Kompres Flex Mini SANITY (10x10cm) 1sztuka
 

Cena: 20,71 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 1 sztuka

Postać kompres

Producent/
Dystrybutor

ALBERT POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zimny i ciepły okład dla ulgi w bólu i złagodzenia objawów przebytych urazów układu ruchu. Dla osób aktywnych Kompres FLEX Mini to
szybka i skuteczna pomoc przy skręceniach i stłuczeniach, dla seniorów wsparcie przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, dla rodziców
szybkość i skuteczność działania przy gorączce dzieci, siniakach, obrzękach i stanach zapalnych. Kompres FLEX Mini jest najmniejszym
okładem dostępnym w naszej ofercie. Ma wymiary 10×10 cm, bardzo dobrze dopasowuje się do obszaru ciała, na którym jest
stosowany. Nie zawiera toksycznych substancji, zachowuje swoją elastyczność w niskich temperaturach, do -18 st. Celsjusza. Jest
wielokrotnego użytku, podgrzewany w mikrofalówce lub garnku z gorącą wodą i schładzany w zamrażarce. Zalety Kompresu FLEX Mini
Uniwersalny, do stosowania przy urazach, bólach stawowych i mięśniowych, gorączce, siniakach i obrzękach Ma niewielkie rozmiary,
idealnie dopasowuje się do ciała Zachowuje swoją elastyczność w niskich temperaturach W zestawie z miękkim pokrowcem Długi czas
oddawania ciepła, jak i zimna Wielokrotnego użytku Pozbawiony toksycznych substancji, bezpieczny w użytkowaniu ZIMNE OKŁADY
Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból
spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy. Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia.
Przyśpiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń. Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi
poparzenia. Pomaga zatamować krwotok z nosa.  CIEPŁE OKŁADY Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego.
Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów
i bólu. 
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