Dôležitá informácia
Prsníková epitéza silikónová – alebo tiež označovaná
ako „trvalá“.
Príspevok na prsníkovú epitézu poisťovňa čiastočne prepláca
v maximálnej výške 47,10 € a máte na neho nárok 1x ročne.
Rozdiel medzi predajnou cenou epitézy a príspevkom
od poisťovne si musíte doplatiť Vy. Aj v tomto prípade ide
o lekársky poukaz a vystaví Vám ho Váš onkológ, gynekológ
alebo chirurg. Je potrebné následne poukaz uplatniť
v špecializovanej predajni najneskôr do 30 dní odo dňa
vystavenia poukazu.

Predstavujeme Vám prsníkovú epitézu

Protetická podprsenka – čiže „ zdravotná spodná bielizeň “.
Príspevok na protetickú podprsenku dostávate od poisťovne
vo výške 8,68 € a máte na neho nárok 1x ročne.
Ako vo všetkých prípadoch ide o lekársky poukaz a vystaví
Vám ho Váš onkológ. Uplatniť si ho môžete v špecializovanej
predajni, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia poukazu.

Je tak
prirodzená,
že sa s ňou
budete cítiť
znovu ako
predtým
4008 AUDREY

210 BARBARA

Potrebujete poradiť, alebo sa len tak porozprávať?
S dôverou sa obráťte na:
OZ Amazonky
t.č.: 0907 54 24 74
E-mail: rok.amazonky@gmail.com
Námestie SNP 13
811 06 Bratislava

OZ Zdravotná podprsenka
t.č.: 0905 671 081
E-mail: info@zdravotna-podprsenka.sk
Šusteková 2
841 04 Bratislava

Distribútor prsníkových epitéz a protetických podprseniek TRULIFE:

PULImedical, spol. s r.o.,
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
www.prsnikoveepitezy.sk
www.pulimedical.sk
Kontakt: 0905 454 592

„Arís“ (čítaj „Areesh“) po írsky znamená „znovu“.
Sublime Arís je najmäkšia a najkomfortnejšia prsníková epitéza
aká bola kedy vyrobená.



Od žien, pre ženy. Každá prsníková epitéza Sublime Arís
je starostlivo a láskyplne ručne vyrobená kvaliﬁkovaným
personálom spoločnosti Trulife

Je tak prirodzená, že sa s ňou budete cítiť znovu ako predtým.



Neuveriteľne mäkká trojvrstvová štruktúra ponúka
prirodzenejší pocit a pohyb

Predstavujeme Vám prsníkovú epitézu Sublime Arís:
Bola vyvinutá ako odpoveď na rôzne požiadavky a potreby žien.
Sublime Arís ponúka všetky vynikajúce vlastnosti pôvodnej
epitézy Sublime, ale s nasledujúcimi úpravami:



Nádherne prirodzený tvar a povrch dopĺňa Vašu siluetu



Zdokonalený dizajn v tvare lopatiek ventilátora umožňuje
lepšie chladenie a priedušnosť



Jemné, zúžené okraje umožňujú vynikajúcu priľnavosť



Diskrétny dizajn integrovaných bradaviek a dvorca vytvára
prirodzený, ženský vzhľad



Tenšia vonkajšia vrstva, ktorá je na dotyk mäkšia
a poskytuje prirodzený vzhľad (A)



Vyššia projekcia (B)



Mimoriadne mäkká stredná vrstva, ktorá napodobňuje
pohyb prirodzeného prsníkového tkaniva (C)



Podporná zadná vrstva, ktorá udržiava tvar (D)



Menšia základňa pre optimálnu prispôsobivosť (E)



Jemnejšia, ručne razená integrovaná bradavka a dvorec (F)
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