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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 prevedenie
color design / Farbe

a - foot size (Euro)

Product info

EN

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. Speciálna
aplikácia silverprotect napomáha vytvárať a udržiavať
prirodzené prostredie pokožky a zabraňuje tiež rastu
baktérií a vzniku nepríjemných pachov.
Pre zachovanie vlastností produktu, nepoužívajte aviváž.

9o d mU
MAXIS a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2, Czech Republic
www.maxis-medica.com

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.
A special application silverprotect helps to create and
maintain natural skin condition and prevents also bacterial
growth and the onset of undesirable odor.
To preserve the product´s quality, avoid the use
of fabric softeners.
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Made in the Czech Republic

SK

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. Mit der speziellen Verarbeitung von
silverprotect wird die natürliche Hautflora unterstützt und
das Bilden von Bakterien und Gerüchen verhindert.
Damit Sie lange Freude an den MAXIS RELAX Stützstrümpfen
haben, verwenden Sie bitte keinen Weichspüler.

LYCRA® is a trademark of INVISTA.

DE

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. Speciální aplikace
silverprotect pomáhá vytvářet a udržovat přirozené
prostředí na pokožce a zabraňuje také růstu bakterií
a vzniku nepříjemných pachů.
Pro zachování vlastností produktu nepoužívejte aviváž.
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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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