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A VOE S.A. 1985 óta specializálódott a plasztikai műtéteket követő 
időszakban viselendő kompressziós ruházat gyártására. Termékeit 
világszerte nagy megelégedéssel használják és bizalommal ajánlják 

pácienseik számára a plasztikai sebészek.

A kezelt területen a megfelelő, kontrollált kompresszió elérése 
érdekében a VOE ruházatok légáteresztő, tartós,  

többirányú szálakból álló elasztikus anyagból készülnek.

A VOE termékek használata elősegíti az operáció utáni gyógyulást, a 
test regenerációját és formálódását segíti a kezelt területeken jelentkező 
duzzanat csökkentésével. A ruházatok kialakítása és gyártási folyamata 

tökéletes komfortot és kiemelkedő minőséget biztosít.

A Pro Plastica Kft. a VOE termékek  
kizárólagos magyarországi forgalmazója. 

A katalógusban szereplő ruhák budapesti 
raktárkészletről elérhetők.

Bővített katalógussal és további termékeinkkel kapcsolatban érdeklődni a megadott 
elérhetőségeinken lehet, ezeket külön megrendelésre szállítjuk vevőinknek.

Zsírleszívást követő kompressziós ruházatok
Standard, kapcsos 
Teljes hátas kialakítás 
Standard, zipzárral záródó
Saját zsírtöltés után
A regeneráció második fázisa: VOE SLIM ruházat 

Karon történő és háti műtétek után

Hasi kompressziós ruházatok

Mellműtétet követő ruházat
Melltartók ALOE VERA-val

Arc műtét után

Férfi kollekció

Mérettáblázat
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Térd alá érő, hasi szorító ruházat, 
teljes hátas kialakítással

Hasi szorító ruházat,  
teljes hátas kialakítással

  3007E     3007E-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3009E     3009E-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Standard ruházat  
teljes hátas kialakítással
Hasi-, fenék-, combi- és térd környéki zsírleszívást, 
és háti zsírleszívást magában foglaló beavatkozás 
kombinációt követő lábadozás időszakára ajánlott. 
A ruházatok elöl kapcsokkal záródnak, melyek 
három különböző kapcsolódási ponttal rendel-
keznek, hogy a kezelt terület duzzanatának 
csökkenését követően a ruha ugyanúgy megtartsa 
kompressziós hatását.

A 3007E és 3007E-2 típusokat kivéve mindegyik 
ruha nyitott ágyéki résszel rendelkezik. A felsoroltak 
azon a területen is kapcsos záródásúak. Elérhetőek 
fekete és bézs színben.

Térd fölé érő kompressziós ruházat, 
teljes hátas kialakítással

  3004E    3004E-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Zsírleszívást követő
kompressziós ruházat
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Standard, kapcsos

Zsírleszívást követő
kompressziós ruházat

Hasi szorító, csípőig

  3007W     3007W-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Hasi-, fenék-, combi- és térd környéki zsírleszívást, vagy 
combplasztikát követő lábadozás időszakára ajánlott. 
A ruházatok elöl kapcsokkal záródnak, hogy műtét után 
azonnal könnyedén felhelyezhető legyen. A kapcsok három 
különböző kapcsolódási ponttal rendelkeznek, hogy a 
kezelt terület duzzanatának csökkenését követően a ruha 
ugyanúgy megtartsa kompressziós hatását.

A 3007, 3007-2, 3007W és 3007W-2 típusokat kivéve 
mindegyik ruha nyitott ágyéki résszel rendelkezik. A 
felsoroltak azon a területen is kapcsos záródásúak.

Bokáig érő hasi ruházat, vállpánttal

  3012     3012-2

Méret: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)
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Hasi szorító vállpánttal és zipzáros záródással

Zipzárral záródó, térd alá érő kompressziós 
ruha hasi résszel, vállpánttal 

Zipzárral záródó, térd fölé érő kompressziós 
ruha hasi résszel, vállpánttal 

  3007Z     3007Z-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3009Z      3009Z-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3004Z     3004Z-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

A zsírleszívást követő ruházatok a ruha oldalán 
futó zipzárral is elérhetőek - fekete és bézs színben 
is. Kétoldalt zipzárral ellátva a ruha záródása még 
könnyebbé válik.

A 3007Z és 3007Z-2 típusokat kivéve mindegyik 
ruha nyitott ágyéki résszel rendelkezik. A 
felsoroltak azon a területen is kapcsos záródásúak.

Térd fölé érő ruha,  
zipzáros záródással

Bokáig érő ruha, zipzáros záródássalTérd alá érő ruha, zipzáros záródással

Standard, zipzárral 
záródó

  3002Z     3002Z-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3011Z      3011Z-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3006Z      3006Z-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Zsírleszívást követő
kompressziós ruházat
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Térd alá érő, magasított csípőjű kialakítás Térd alá érő, magasított csípőjű 
és teljes hátas kialakítás

  3109     3109-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3109E     3109E-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Első kialakítás Első kialakítás

 3104E /  3104E-2 /  3109E /  3109E-2 3104 /  3104-2 /  3109 /  3109-2

Saját zsírral történő fenék 
feltöltés után ajánlott ruházat
Több helyről való zsírleszívás, majd fenék részre 
történő zsírtranszfer utáni használatra kialakított 
kompressziós ruházat.

Két féle elasztikus anyagból készített ruhák: 
a belső anyag fedi a zsírszívás által érintett 
területeket, stabil kompressziót biztosítva; a külső 
anyag viszont a nagyon vékony és elasztikus 
kialakítása miatt minimális nyomást gyakorol csak 
a fenék részre. Mindegyik modell nyitott ágyéki 
résszel rendelkezik, fekete és bézs színekben 
elérhetőek.

Térd fölé érő, magasított csípőjű kialakítás Térd fölé érő, magasított csípőjű 
és teljes hátas kialakítás

  3104     3104-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  3104E     3104E-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Zsírleszívást követő
kompressziós ruházat
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Magasderekú kialakítás Térd fölé érő, magasderekú, 
feneket emelő kialakítás

Legging 3/4 Legging

 Slimnt 07    Slimng 07

Méret: XS - XXL

 Slimng 03

Méret: XS - XXL

 Slimng 602

Méret: XS - XXL

 Slimng 601

Méret: XS - XXL

A zsírleszívást követő regeneráció két fázisból 
áll. Közvetlenül a beavatkozást követően az első 
részen kapcsos, vagy az oldalán zipzáros kialakítású 
ruházat ajánlott. 

A felépülés második fázisára ajnálott VOE SLIM 
ruhák elasztikus anyagból készülnek: elasztán és 
poliamid mikroszálas alkotja őket. A poliamid 
szálak speciálisan kialakított mikrokapszulák 
ezreivel vannak feltöltve, melyek rendkívül 
ellenállóak, porózusak és semlegesek. A 
mikrokapszulák aktív össztevőket tartalmaznak, 
amelyek a ruha teljes élettartama alatt, a használata 
során szabadulnak fel és hasznosulnak. 

A kapszulák koffeint, A vitamint, keramidokat, E 
vitamint és Aloe Verát tartalmaznak. A kompressziós 
ruhák után a VOE SLIM használata elősegíti a 
test formálódását a kezelt területeken, aktiválja a 
mikrokeringést és segíti a kollagén termelést. 

Ezen tulajdonságokon kívül hidratáló, duzzanat 
csökkentő hatást is kifejt és anti-irritációs 
tulajdonságokkal rendelkezik.  
A ruhák kialakítása teljesen zárt és hosszabb poszt 
operatív periódusra is alkalmasak.

Térd fölé érő, magasderekú kialakítás

A regeneráció második 
fázisa: VOE SLIM

 Slimnt 04    Slimng 04

Méret: XS - XXL

Mikrokapszula, 
aktív összetevőkkel

Ruha anyaga Aktív összetevők 
felszabadulása

Zsírleszívást követő
kompressziós ruházat
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Kar és hát zsírleszívását követően ajánlott ruha 
 
Elöl és hátul is három sorban álló kapcsokkal rögzíthető. 
Az ujjak oldalán zipzárak segítik elő a könnyű feladást és 
levételt. 

  1009    1009-2

Méret: XS - XXL

Hátsó kialakítás

 1009 /  1009-2

Zsírleszívás utáni kompressziós boleró zipzárral

  1008Z    1008Z-2

Méret: XS - XXL

Hátsó kialakítás

 1008 /  1008-2 /  1008Z /  1008Z-2

Karokat és hátat érintő 
beavatkozások után  
ajánlott ruhák

Hárompaneles haskötő

  4034S. // 32 cm-es magasság

Méret: XS, S, M, L, XL

Kétpanales haskötő

  4023S. // 24 cm-es magasság 

Méret: XS, S, M, L, XL

Három paneles haskötő 

  4003. // 24 cm-es magasság

Méret: XS, S, M, L és XL

Hasi kompressziós ruhák



Melltartók Aloe Vera tartalommal

NUHA Aloe Vera melltartóink elasztikus anyagból 
készülnek: elasztán és nylon mikroszálak alkotják őket, 
melyek speciálisan kialakított, ellenálló és porózus 
mikrokapszulák ezreivel vannak feltöltve. A mikrokapszulák 
Aloe Verát tartalmaznak, amelyek a ruha teljes élettartama 
alatt, a használata során szabadulnak fel és hasznosulnak.

Az Aloe Vera bőrgyógyító hatása jól ismert, ezen 
kívül hidratálja, puhábbá teszi a bőrt, segít a duzzanat 
mihamarabbi csökkentésében. Az anti-irritációs és 
antioxidáns hatása is segíti a gyógyulást.

Mikrokapszulák 
aktív összetevőkkel

Anyag Aktív összetevők 
felszabadulása

Poszt-operatív melltartók 
mellműtétek után

Sport (VF széria) 
 
Elöl zipzáros záródás a könnyű felhelyezésért.

  2033 B-VF     2033 N-VF

Méret: 65 (XXS) - 90 (XL). Kosár méret: B, C, D

 2033B-V /  2033N-V  
 2033B-VF /  2033N-VF
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Mima 
 
Pamut, elöl zipzárral záródó melltartó, varrás nélküli, dupla 
rétegű kosárral, széles és állítható tépőzáras pántokkal. 

  2001-N     2001 N-N   

Méret: 65 (XXS) - 110 (XXXXXL). Kosár méret: B, C, D

Mellplasztika után 
ajánlott ruhák

  2061 B-VF     2061 N-VF

Méret: S, M, L, XL. 

Basic 
Az alapanyag rugalmassága B, C és D kosár mérethez is tud 
alkalmazkodni. Mellnagyobbító műtétek után ideális választás.

Leszorító pánt 
Mellnagyobbító műtét után az implantátumok 
megfelelő pozicionálása érdekében.

Kiegészítő kapcsok 
A melltartók elérhető méreteinél nagyobb 
átmérőjűvé bővítés érdekében

  2005     2005N      2005S

Univerzális méret
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Arc kötés 
 
Légáteresztő, könnyen adaptálódó anyagból, 
tépőzáras záródású kialakítással.

Szem maszk / jégzselé 
 
A maszk belső zsebe alkalmas a jégzselé elhelyezésére.

  1004

Méret: Univerzális
7001  : Szem maszk (különböző színekben).   
7002 : Jégzselé szett: 5 csomag    (4 jégzselé/csomag) 
7003 : Szem maszk + 4 jégzselé

 1004

Standard arc kötés 
Speciális kialakítás arcemelő beavatkozás, 
vagy zsírleszívás utáni időszakra, 
kényelmes és könnyű anyagból.

Megerősített arc kötés 
Arcemelő beavatkozások és zsírleszívás után 
ajánlott ruházat, mely a megfelelő helyeken 
megerősítve biztosítja a szükséges kompressziót.

  1003

Méret: S, M, L.

  1002

Méret: S, M, L.

Arc műtét után
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Férfi ujjatlan mellény elülső záródással 
Gynecomastia és bármely egyéb mellkasi 
beavatkozás után ajánlott viselet. A mellény elöl, 
három sorban elhelyezett kapcsokkal záródik.

  5007    5007-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Mellkas leszorító pánt 
Gynecomastia után ajánlott viselet, mely két különálló 
panelből áll és állítható, tépőzáras záródású.

  4005

Méret: S, M, L és XL

Férfi kollekció

Garments suitable for the postoperative recovery 
following gynecomastia, liposuction, abdominal surgery 
and fat transfer to buttocks. Exclusive designs for men. 
Manufactured to the highest standards with the best 
quality materials to ensure an optimal compression and 
maximum comfort.

Férfi body 
Hasi beavatkozások után ajánlott, levehető 
és állítható vállpántokkal.

  4001    4001-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Térd felettig érő teljes body 
Ez a kompressziós ruha kifejezetten a kombinált 
mellkasi-, hasi- és combi beavatkozások poszt-operatív 
időszakára került kialakításra. Nyitott ágyéki részű és 
három sorban elhelyezkedő csatos záródású.

 5006   5006-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

  5005    5005-2

Méret: 70 (XXXXS) - 115 (XXXL)

Férfi teljes body tépőzáras nyílással 
Teljes törzset formáló body tépőzáras nyílással 
a még kényelmesebb viseletért.



Méret Mell alatti körméret 
(cm)

Felkar körmérete 
(cm)

XS 63-70 21-24

S 70-77 24-27

M 77-84 27-30

L 84-91 30-33

XL 91-98 33-36

XXL 98-105 36-40

Zsírleszívás utáni női mellények és kart-hátat 
érintő zsírleszívás utáni ruházatok

Méret Derék  
(cm)

Csípő  
(cm)

Comb  
(cm)

70 (XXXXS) 54-58 80-85 43-46

75 (XXXS) 58-64 85-90 46-49

80 (XXS) 64-68 90-95 49-52

85 (XS) 68-72 95-100 52-55

90 (S) 72-76 100-105 55-58

95 (M) 76-80 105-110 58-61

100 (L) 80-85 110-115 61-64

105 (XL) 85-90 115-120 64-67

110 (XXL) 90-95 120-125 67-69

115 (XXXL) 95-100 125-135 69-71

Zsírleszívást követően ajánlott ruhák

Mérettáblázat

Méret Derék 
(cm)

Csípő  
(cm)

Comb  
(cm)

XS 63-70 80-85 44-47

S 70-77 85-95 47-50

M 77-84 95-105 50-55

L 84-91 105-115 55-59

XL 91-98 115-125 59-64

XXL 98-105 125-135 64-69

Regeneráció második fázisa: voe slim ruházat

Méret Felkar körmérete 
(cm)

XS 21-24

S 24-27

M 27-30

L 30-33

XL 33-36

XXL 36-40

Zsírleszívás utáni bolero

Méret Mell alatti körméret 
(cm)

Mell körméret 
Kosár méret: B (cm)

Mell körméret 
Kosár méret: C (cm)

Mell körméret 
Kosár méret: D (cm)

65 (XXS) 63-67 78-82 82-85 85-88

70 (XS) 68-72 83-87 87-90 90-93

75 (S) 73-77 88-92 92-95 95-98

80 (M) 78-82 93-97 97-100 100-103

85 (L) 83-87 98-102 102-105 105-108

90 (XL) 88-92 103-107 107-110 110-113

95 (XXL) 93-97 108-112 112-115 115-118

100 (XXXL) 98-102 113-117 117-120 120-123

105 (XXXXL) 103-107 118-122 122-125 125-128

110 (XXXXXL) 108-112 123-127 127-130 130-133

Melltartók 

(típusonként eltérhetnek az elérhető méretek)

Méret Hasi körméret  
(cm)

XS 50-70

S 70-90

M 90-110

L 110-130

XL 130-150

Haskötők

nyak

comb

mell körméret

mell alatti körméret

derék

csípő

has

kar

mell feletti körméret

Méret Mell feletti körméret 
(cm)

S 74-83

M 83-92

L 92-101

XL 101-116

Anatómiai mell leszorító

Különleges méretek gyártására is van lehetőség egyedi megrendelés alapján.

Méret Nyak körméret 
(cm)

S 27-31

M 32-37

L 38-46

Arc kötés

Méret Hasi körméret  
(cm)

XXS 60-70

XS 70-80

S 80-90

M 90-100

L 100-110

XL 110-120

Női has szorítók

Mell alatti 
körméret

63-67 
cm

68-72 
cm

73-77 
cm

78-82 
cm

83-87 
cm

88-92 
cm

93-100 
cm

Kosár B S S M M M L L

C S M M M L L XL

D S M M L L L XL

basic Melltartók

A méretet a mell alatti körméret és a kosárméret kombinációja adja.

nyak

comb

mellkas

derék

has

Férfi kollekció

Size Mellkas 
körméret

Derék  
körméret

cm cm

70 (XXXXS) 85-90 75-80

75 (XXXS) 90-95 80-85

80 (XXS) 95-100 85-90

85 (XS) 100-105 90-95

90 (S) 105-110 95-100

95 (M) 110-115 100-105

100 (L) 115-120 105-110

105 (XL) 120-125 110-115

110 (XXL) 125-130 115-120

115 (XXXL) 130-135 120-125

Csípő 
körméret

cm

41-43

43-46

46-49

49-52

52-55

55-58

58-61

61-64

64-67

67-70
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