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Najbardzi
ej zaawansowane skarpety medyczne w Polsce
Technologia zw
iększania krążenia krwi i natleniania
Przędza

Technologia
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Różnica mikrokrążenia w stopach mierzona u pacjentów
chorych na cukrzycę noszących skarpety w technologii
Quattroxy™ i skarpet kontrolnych.
Współczynnik
mikrokrążenia w %
(dokładność +/- SE, N=30)

QuattroxyTM
innowacyjna technologia

skarpety kontrolne

ZAPEWNIA CAŁODZIENNĄ
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ULTRA PŁASKI SZEW
POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA
BEZUCISKOWY ŚCIĄGACZ
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Bezuciskowe skarpety medyczne Reflexa® Diabetic mogą:
•
•
•
•

Zwiększyć i poprawić krążenie krwi,
Zwiększyć dotlenienie,
Odżywić komórki,
Zregenerować tkanki.

Lepsze krążenie krwi może przyśpieszyć gojenie ran,
łagodzić ból i zapewnić lepszy sen. Skarpety wykorzystują
zaawansowaną
technologię
bioceramicznej
przędzy
Quattroxy™, która odbija naturalne ciepło ciała i oddaje
je z powrotem do stopy, co stymuluje krążenie krwi.

Skarpety Reflexa® Diabetic:
O2

•
•
•
•
•
•
•

Mają bezuciskową konstrukcję,
Ultra płaski szew nie irytuje i nie podrażnia,
Zapewniają wygodę i komfort,
Zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV,
Zapewniają izolację,
Regulują temperaturę stóp, zapewniając stały
poziom nawet przy ekstremalnym zimnie,
Zapewniają antybakteryjną ochronę AegisTM,
która zapewnia higienę i świeżość.

SPECJALNY RABAT DLA DIABETYKÓW
-10% na zakupy
w sklepie: www.Refl exa-Skarpety.pl
Wpisz Kod: DIABETYK10
Skarpety Reflexa® Diabetic zalecane są diabetykom. Mogą pomóc
zapobiec powikłaniom stopy cukrzycowej. Szczególnie pomagają
osobom cierpiącym na cukrzycę typu 2 i neuropatię.
Bioceramiczne włókna ze względu na swoją szczególną
strukturę, utrzymują swoją skuteczność, nawet po wielu
praniach. Do produkcji bioceramicznej przędzy Quattroxy™
wykorzystano naturalne minerały.
Dostępne modele: skarpety grube i cienkie, podkolanówki
Dostępne kolory skarpet: beżowe i czarne.
SKARPETY REFLEXA® DIABETIC WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH
Działanie skarpet Reflexa® Diabetic zostało udowodnione badaniami klinicznymi. Wytób medyczny klasy I, certyfikowany znakiem
CE oraz certyfikatem zgodności SIQ z dyrektywą 93/42/EEC.
Dystrybutor:
Promeo Media Mateusz Zawadka
ul. Młodzieżowa 31L
09-100 Płońsk, Polska
t: +48 508 449 531

Producent:
Intersocks s.r.l.
Loc Paludi - Zona Industriale
31010 Pieve D’Alpage Belluno, Italy
t. +39 0437 989 194
f: +39 0437 989 101

Intersocks d.o.o.
Reška cesta 14
1330 Kočevje, Slovenija
t: +386 1 8939 810
f: +386 1 8950 770

Informacja dla użytkowników: Produkty Reflexa® są opracowane i produkowane celem wspomagania leczenia określonych dolegliwości. Celem osiągnięcia najlepszych efektów i zminimalizowania wszelkich
problemów, Reflexa® radzi skonsultować dolegliwości zdrowotne z lekarzem specjalistą. Celem produktów Reflexa® jest poprawienie zdrowia skóry. Nie mają one na celu diagnozowania, zapobiegania ani
wyleczenia żadnej innej choroby lub niepełnosprawności. Produkty Reflexa® należy stosować wyłącznie na czystą, nieuszkodzoną skórę. Jeśli pojawi się wysypka lub ból, natychmiast przestań go używać i
skonsultuj się z lekarzem.

