Κάλτσες - Καλσόν

ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΟ∆ΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάποια πόδια θέλουν ειδική φροντίδα…
Κάποια πόδια θέλουν ειδική φροντίδα…
Όπως κάποια άτοµα, έτσι και κάποια πόδια είναι πιο ευαίσθητα από τα υπόλοιπα
και χρειάζονται λίγη φροντίδα και προσοχή παραπάνω. Οι κάλτσες µας, καλύπτουν
µε τρυφερότητα κάθε ιδιαίτερη ανάγκη σας… Με ειδικό τελείωµα στη γάµπα που δεν «κόβει»
και δεν εµποδίζει την κυκλοφορία του αίµατος και ανατοµική πλέξη χωρίς ραφές, εµποδίζουν
τη δηµιουργία πληγών και φουσκαλών και εφαρµόζουν υπέροχα στο πόδι χωρίς να κάνουν
ζάρες, για λιγότερη τριβή και εξαιρετικά απαλή αίσθηση. Ζεστές το χειµώνα, δροσερές
το καλοκαίρι, κρατάνε την υγρασία µακριά από τα πόδια και αποτρέπουν την ανάπτυξη
βακτηριδίων και µυκήτων ( Πόδι του αθλητή). Αφήστε µας να προσφέρουµε στα ευαίσθητα
πόδια σας την πιο απαλή, υπεύθυνη φροντίδα. ∆οκιµάστε τις! Τα πόδια σας τις έχουν ανάγκη.

ΠΛΕΞΗ
Με 82% βαµβάκι, 9% ίνες ασηµιού, 6% polyamide και 3% elastane, οι κάλτσες µας εφαρµόζουν
στο πόδι σαν δεύτερο δέρµα και προσαρµόζονται συνεχώς στις κινήσεις σας. Η εξαιρετικά
απαλή – χωρίς ραφές – πλέξη µειώνει την τριβή στο ελάχιστο και αγκαλιάζει το πόδι χωρίς
να το πιέζει, ενώ τα θερµορυθµιστικά νήµατα αποµακρύνουν την υγρασία και κρατάνε τα πόδια
ζεστά το χειµώνα-δροσερά το καλοκαίρι, εµποδίζοντας την ανάπτυξη δυσάρεστων οσµών.
Απελευθερώνοντας συνεχώς ιόντα ασηµιού, οι x-static ίνες προσφέρουν µοναδική
αντιµικροβιακή και αντιβακτηριδιακή προστασία, η οποία διατηρείται σε όλη τη διάρκεια ζωής
της κάλτσας και δεν µειώνεται µε το πλύσιµο ή µε την πάροδο του χρόνου. Αντιαλλεργικές
και αντιστατικές, είναι ειδικά σχεδιασµένες για να δηµιουργούν µια µοναδική αίσθηση ευεξίας,
άνεσης και υγείας σε όλα τα ευαίσθητα πόδια.

ΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Άτοµα µε διαβήτη, ψωρίαση, αρθρίτιδα ή νευροπάθεια, άτοµα που πάσχουν από το λεγόµενο
«Πόδι του Αθλητή» ή απλά άτοµα µε ευαίσθητα πόδια.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
Το 10% των ανθρώπων που ζουν µε διαβήτη και ιδίως εκείνων µε περιφερική διαβητική
νευροπάθεια εµφανίζουν έλκος στα πόδια κάποια στιγµή. Φροντίστε από νωρίς την υγεία
των ποδιών σας φορώντας ειδικές κάλτσες.
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