Alusvaatteet avanneleikatuille – NAISET
Taskulliset alushousut
CUIWEAR®in kaunis klassinen malli sisältää patentoidun suojataskun
avannesidokselle, jolloin voit pukeutua huolettomammin. Yksilöllinen tasku asettuu
tiiviisti pohjalevyn ympärille estäen mahdollisia vuotoja. Tasku pitää
avannesidoksen irti iholta, mikä tuntuu miellyttävältä ja vähentää hikoilua sidoksen
ympäriltä. Alushousujen korkea vyötärö estää resorin painumista avannesidoksen
päälle, jolloin sidos pysyy hyvin paikoillaan.
Värivaihtoehdot musta ja valkoinen, materiaali laadukasta puuvillasekoitetta.

Tuotetiedot
Naisten taskulliset alushousut
Koko

Vyötärö (cm)

Lantio (cm)

36/38

64

89

38/40

69

93

40/42

72

95

42/44

76

100

44/46

80

104

46/48

89

113

Toimitusaika
2-4 arkipäivää

Hinta
23 eur

Fulciosupport - korkeavyötäröiset alushousut liikuntaan ja ulkoiluun
Napakat Cuiwearin mikrokuituiset Fulciosupport alushousut ovat arkikäytön lisäksi
erinomaiset liikuntaan ja ulkoiluun. Hengittävä, miellyttävä materiaali joustaa ja
muotoutuu vartalon mukaan. Malli on napakka ja antaa pehmeän tuen, estämättä
kuitenkaan avanteen normaalia toimintaa. Housujen avulla avannepussi asettuu
tiiviisti ihoa vasten, jolloin voit olla varmempi siitä, että se pysyy paikoillaan eikä
näy vaatteiden alta. Housuissa ei ole erillistä taskua avannepussille.
Hengittävä ja nopeasti kuivuva materiaali sopii hyvin urheiluun ja hikiliikuntaan, ei
hiertäviä saumoja. Väri musta.
Koot: S/M – M/L – L/XL – XL/2XL

Tuotetiedot
Fulciosupport alushousut

Toimitusaika
2-4 arkipäivää

Hinta
27 eur

Lisätiedot ja tilaukset: 050 322 3183 / tilaukset@medfanet.fi / toimitus postiennakolla 9,90 €, yli 75€ tilaus ilman
kuluja. Ajankohtaiset hintatiedot ja avanneleikattujen verkkokauppa: www.avannetarvike.fi

Alusvaatteet avanneleikatuille - MIEHET
Taskulliset bokserit
CUIWEAR®in käytännöllinen malli sisältää patentoidun suojataskun avannesidokselle,
jolloin voit pukeutua huolettomammin. Tasku asettuu tiiviisti pohjalevyn ympärille
estäen mahdollisia vuotoja. Se myös pitää avannesidoksen irti iholta, mikä tuntuu
miellyttävältä ja vähentää hikoilua sidoksen ympäriltä. Bokserien korkea vyötärö estää
resorin painumista avannesidoksen päälle, jolloin sidos pysyy hyvin paikoillaan.
Boksereissa on yksilöllinen tasku sekä vasemmalla että oikealla.
Väri tummansininen. Myös reiluja kokoja isommalle miehelle.

Tuotetiedot
Miesten taskulliset bokserit

Koko

S/M

Toimitusaika
2-4 arkipäivää

M/L

Hinta
23 eur

L/XL

XL/2XL

2XL/3XL

Vyötärö (cm)
78-81
84-89
91-99
102-107
108-113
*Huom! Valmistajan mitat ovat reiluja, joten jos vyötärösi jää koon alarajalle tai kahden koon välille, suosittelemme ottamaan pienemmän.

Fulciosupport - korkeavyötäröiset bokserit liikuntaan ja ulkoiluun
Napakat Cuiwearin mikrokuituiset Fulciosupport alushousut ovat arkikäytön lisäksi
erinomaiset liikuntaan ja ulkoiluun. Hengittävä, miellyttävä materiaali joustaa ja muotoutuu
vartalon mukaan. Malli on napakka ja antaa pehmeän tuen, estämättä kuitenkaan avanteen
normaalia toimintaa. Housujen avulla avannepussi asettuu tiiviisti ihoa vasten, jolloin voit
olla varmempi siitä, että se pysyy paikoillaan eikä näy vaatteiden alta. Housuissa ei ole
erillistä taskua avannepussille.
Hengittävä ja nopeasti kuivuva materiaali sopii hyvin urheiluun ja hikiliikuntaan, ei hiertäviä
saumoja. Väri musta. Koot: S/M – M/L – L/XL – XL/2XL

Tuotetiedot
Fulciosupport bokserit

Toimitusaika
2-4 arkipäivää

Hinta
27 eur

Uimashortsit – korkea vyötärö ja sisätasku avannepussille
Korkeavyötäröisissä uimashortseissa on verkkokankainen sisätasku avannepussille
molemmilla puolilla, jolloin voit uida varmana siitä, että pussi pysyy siinä missä pitääkin.
Housuissa on joustava kuminauhavyötärö, kiristysnaru ja takatasku. Sopivat myös kesä/urheilushortseiksi, kevyttä nopeasti kuivuvaa materiaalia. Pieni avain-/kolikkotasku, väri
musta. Koot S-2XL, kokotaulukko sama kuin taskullisissa boksereissa, ks. yllä.

Tuotetiedot
Miesten uimashortsit

Toimitusaika
2-4 arkipäivää

Hinta
38 eur

Lisätiedot ja tilaukset: 050 322 3183 / tilaukset@medfanet.fi / toimitus postiennakolla 9,90 €, yli 75€ tilaus ilman
kuluja. Ajankohtaiset hintatiedot ja avanneleikattujen verkkokauppa: www.avannetarvike.fi

