DYSKRETNIE
MODELUJE SYLWETKĘ!

12 ELEGANCKICH KOLORÓW
JOBST® UltraSheer z Silhouette-Form-Effect jest
dostępny w rozmiarach standardowych rajstop AT z pełną stopą w 2. klasie ucisku. JOBST® UltraSheer
z Silhouette-Form-Effect występuje w 12 kolorach:

Naturalny

Karmel

Opalony

Kawa

Antracyt

Czarny

Żurawinowy

Ciemnoniebieski

Lawendowy

Wiśniowy

Taupe

Popielaty

Opinie z wyrazami uznania:

KOMPRESJOTERAPIA W NAJLEPSZEJ FORMIE.
Medycznie skuteczna kompresja i modny wygląd
modelujących rajstop JOBST ® UltraSheer
z innowacyjnym Silhouette-Form-Effect.
Połączenie różnych struktur dziewiarskich oraz
specjalnej techniki mikro-oczek (Micro-Mesh)
kształtuje sylwetkę w okolicy bioder poprawiając
wygląd brzucha, pośladków i ud.
To poprawia sylwetkę, zwiększa zadowolenie
pacjentów i chęć noszenia wyrobów.

KOMPRESJOTERAPIA
W NAJLEPSZEJ FORMIE.
JOBST® UltraSheer
Z SILHOUETTE-FORM-EFFECT

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

„

Efektywne strefy są tam, gdzie powinny
działać. Doskonałe wyroby!

„

Ariane W. aus Köln

“

16923-00019-01/D06.16/A06.16

Super, natychmiastowy efekt zmniejszenia
brzucha i uniesienia pośladków

„
BSN-JOBST GmbH
Przedstawicielstwo BSN medical i BSN-JOBST w Polsce
ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa
Infolinia 801 0 111 70 (22 671 71 67)
www.kompresjoterapia.pl www.centrumflebologii.pl
BSN-JOBST – a company of

Ellen H. aus Geldern

Pośladki nie są opuszczone, a uda
odzyskują doskonały kształt!
Saskia G. aus Hamburg

“

“

DLA KOBIET ŚWIADOMYCH
POTRZEB MODOWYCH,
DLA NICH JOBST ® UltraSheer
Z SILHOUETTE-FORM-EFFECT.
Cechy & zalety
Atrakcyjne pośladki

Gładka dzianina modelująca
obszary pośladków otoczona
elastycznymi, rozciągliwymi
włóknami zapewnia
atrakcyjny wygląd pośladków
i komfort noszenia.

Stabilność

Bezszwowy pas w talii
zapewnia płynne połączenie
z częścią majtkową,
daje wygodę użytkowania
i dobrze utrzymuje rajstopy.

Wygląd.
• Brzuch, pośladki i uda są doskonale
wspierane w kształtowaniu naturalnej sylwetki.
Transparentność.
• Niezrównana przejrzystość dla pięknych nóg.
Styl.
• 12 eleganckich kolorów do każdego stylu.
Trwałość.
• Wytrzymałe materiały gwarantują długą
żywotność.

Piękna sylwetka

Precyzyjne mikro-oczka
(Micro-Mesh) kształtują
linię ud i biodra
Rezultat: piękna
sylwetka.

Płaski brzuch

Struktura dzianiny silnie
kształtuje ciało
spłaszczając brzuch.

Pożądana forma

Dobór włókien i sposób
dziania pod pośladkami,
wokół ud podtrzymuje
nogawice i likwiduje
„efekt bryczesów”.

Szczególnie wygodne

Zoptymalizowany kształt
w obszarze palców
daje lepsze dopasowanie
i zauważalnie zwiększa
komfort noszenia.

Komfort.
• Przędza satynowa, delikatna w dotyku
daje wyjątkową miękkość.

