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XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

100 cm
144–148 cm
100 cm
148–153 cm
153–158 cm 85–100 cm
158–164 cm 90–110 cm
164–170 cm 90–115 cm
170–176 cm 95–125 cm
176–182 cm 100–130 cm
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*CZ - tlak v oblasti nad kotníkem
*SK - tlak v oblasti nad členkom
*DE - Druck im Bereich über den Knöchel
*EN - pressure in the ankle area
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17–19 cm
17–19 cm
18–20 cm
20–23 cm
23–26 cm
26–29 cm
29–32 cm
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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 supresses the formation of edemas.
The cutting-edge technology of High IQ® COOL
COMFORT is applied to the products, leaving the wearer
with a pleasant, cool and dry feeling during daily wear
of the compression support stockings. To preserve
the product´s quality, avoid use of fabric softener.
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Made in the Czech Republic

EN

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. S najmodernejšou
technológiou High IQ® COOL COMFORT aplikovanou
na produkt, zažijete chladivý, svieži a suchý pocit pri
každodennom nosení podporných kompresívnych pančúch.
Pre zachovanie vlastností produktu, nepoužívajte aviváž.

LYCRA® is a trademark of INVISTA.

DE
MAXIS® RELAX Stützstrümpfe mit abgestufter Kompresion
haben den vom Knöchel bis nach oben getesteten
Druckgradientaufstieg. Ein erheblich ausgeübter Druck
fördert die Durchblutung in den Beinen, lindert dadurch
Schmerzen und reduziert Bildung von Ödemen. Mit der
neuesten High IQ® COOL COMFORT – Technologie
erleben Sie beim alltäglichen Tragen der Stützstrümpfe die
Frische, die Kühle und das trockenes Gefühl mit.
Um die Produkteigenschaften ständig zu bewahren,
wenden Sie bitte nach dem Waschen keine Avivage an.
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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, úspěšně
tak tiší bolest a potlačuje vznik otoků. S nejmodernější
technologií High IQ® COOL COMFORT aplikovanou
na produktu zažijete chladivý, svěží a suchý pocit
při každodenním nošení podpůrných
kompresivních punčoch.
Pro zachování vlastností produktu nepoužívejte aviváž.

