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XS
S
M
L
XL

a

b

c

36–38
38–40
41–42
43–45
46–48

19–21 cm
21–22 cm
22–24 cm
25–27 cm
27–29 cm

29–33 cm
33–38 cm
36–39 cm
37–42 cm
39–45 cm

barevné provedení / farebné vyhotovenie
color design / Farbe

a - foot size (Euro)
*CZ
*SK
*DE
*EN

- tlak v oblasti nad kotníkem
- tlak v oblasti nad členkom
- Druck im Bereich über den Knöchel
- pressure in the ankle area
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EN
MAXIS® RELAX support stockings with graded compression
have a thoroughly tested gradient of pressure descent from
the ankle area upwards. The applied pressure substantially
helps the blood circulation in the legs, which successfully
reduces pain and suppresses the formation of edemas. The
products are made of special microfibers Q-SKIN®, which
prevent, thanks to their properties, the growth of bacteria
(and therefore also the onset of unpleasant odours), and thus
guarantee to maintain natural balance and freshness even on
a very sensitive skin. To preserve the product´s quality, avoid
the use of fabric softeners.
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Made in the Czech Republic

SK
MAXIS® RELAX podporné pančuchové výrobky
s odstupňovanou kompresiou majú odskúšaný gradient
zostupu tlaku od členkov smerom nahor. Vyvíjaný tlak
výrazne napomáha cirkulácii krvi v nohách, úspešne tak tíši
bolesť a potláča vznik opuchov. Produkty sú vyrobené zo
špeciálnych mikrovlákien Q-SKIN®, ktoré svojimi vlastnostmi
zabraňujú množeniu baktérií (a tým i nepríjemným pachom),
a garantujú tak udržanie prirodzenej rovnováhy a sviežosti
i na veľmi citlivej pokožke. Pre zachovanie vlastností
produktu, nepoužívajte aviváž.

LYCRA® is a trademark of INVISTA.

DE
MAXIS® RELAX Stützstrümpfe verfügen über einen
abgestuften Kompressionsverlauf, der vom Knöchel
aufwärts abnimmt. Die dabei angewendete Kompression
fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen und reduziert
die Bildung von Ödemen. Die Produkte werden aus
speziellen Mikrofasern Q-SKIN® hergestellt, die dank ihrer
Eigenschaften die Vermehrung von Bakterien verhindern
(dadurch auch unangenehme Gerüche eliminieren) und die
Aufrechthaltung des natürlichen Gleichgewichts sowie eine
Dauerfrische auch bei empfindlicher Haut garantieren. Damit
Sie lange Freude an den MAXIS RELAX Stützstrümpfen
haben, verwenden Sie bitte keinen Weichspüler.
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CZ
MAXIS® RELAX podpůrné punčochové výrobky
s odstupňovanou kompresí mají odzkoušený gradient
sestupu tlaku od kotníku směrem vzhůru. Vyvíjený tlak
výrazně napomáhá cirkulaci krve v nohou, úspešně tak tiší
bolest a potlačuje vznik otoků. Produkty jsou vyrobeny ze
speciálních mikrovláken Q-SKIN®, která svými vlastnostmi
zabraňují množení bakterií (a tím i nepříjemným pachům),
a garantují tak udržení přirozené rovnováhy a svěžesti
i na velmi citlivé pokožce. Pro zachování vlastností
produktu nepoužívejte aviváž.

