
ΚΑΛΣΟΝ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 140 DEN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Total shaping, anti-aging για όµορφα και δυνατά πόδια!

Φτιαγµένο για κάθε active γυναίκα µε ένα lifestyle γεµάτο υποχρεώσεις, post-it και λίστες 
µε πράγµατα που πρέπει να γίνουν, αυτό το high-end καλσόν συνδυάζει όλα τα οφέλη της 
διαβαθµισµένης συµπίεσης µε τη µεταµορφωτική δύναµη του body shaping. ∆ηλαδή ΚΑΙ 
βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος καταπολεµώντας πρήξιµο, κούραση, φλεβίτιδα και 
κιρσούς ΚΑΙ κάνει τα πόδια σας να φαίνονται πιο όµορφα, µε µοναδική anti-aging δράση. 
Η συµπίεση 140 DEN σας χαρίζει καλλίγραµµα, λεία πόδια, χωρίς κυτταρίτιδα, ενεργοποιώντας 
τη διάσπαση των λιποκυττάρων. Απίστευτα ανθεκτικό, αντέχει σε κάθε µικρή ή µεγάλη 
δοκιµασία και δεν χάνει την ελαστικότητά του ακόµη και µετά από επαναλαµβανόµενη χρήση!

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Την πρώτη φορά που θα φορέσετε το καλσόν διαβαθµισµένης συµπίεσης, είναι πολύ πιθανό 
η αίσθηση να σας ξενίσει… ∆ώστε στο σώµα σας λίγο χρόνο να συνηθίσει και αµέσως τα πόδια 
σας θα βιώσουν την αναζωογονητική δράση της συµπίεσης!

ΠΛΕΞΗ & ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Η ελαστική, διπλή πλέξη (75% polyamide, 25% elastane) αγκαλιάζει τα πόδια σας αφήνοντας 
µια εξαιρετικά απαλή και ζεστή αίσθηση, ιδανική για όλες τις κρύες – και όχι µόνο – µέρες 
του χρόνου. Οι high-tech ίνες χαρίζουν υπέροχο, µατ αποτέλεσµα και καλύπτουν τις ατέλειες 
για λεία και καλοσχηµατισµένα πόδια και είναι ειδικά σχεδιασµένες για να µην χάνουν 
την ελαστικότητά τους ακόµη και µετά από καθηµερινή χρήση. Για άνεση και οµορφιά 
σε κάθε σας βήµα, το ενισχυµένο – χωρίς ραφές -τελείωµα κρατάει το καλσόν σταθερό 
και δεν το αφήνει να γλιστρήσει και όλα αυτά χωρίς να διαγράφει!

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Όλοι χρειαζόµαστε λίγη φροντίδα… το ίδιο και τα ρούχα µας! Χαρίστε στο καλσόν σας 
την πιο απαλή φροντίδα και διατηρήστε το σαν καινούριο για πάαααρα πολύ καιρό, 
ακολουθώντας δύο απλά tips! Αν έχετε χρόνο, το καλύτερο είναι να το πλύνετε στο χέρι 
µε χλιαρό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό, τρίβοντας απαλά. Αν όχι, το βάζετε σε ένα δίχτυ 
προστασίας ή µια µαξιλαροθήκη και ρυθµίζετε το πλυντήριό σας στην πλύση για ευαίσθητα. 
Μην ξεχνάτε! Η σωστή φροντίδα είναι πολύ σηµαντική, ειδικά για τα ρούχα που φοράµε, 
άρα και ταλαιπωρούµε, καθηµερινά!

ΠΟΙΕΣ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Όλες οι γυναίκες που αγαπάνε τα πόδια τους και θέλουν να τα διατηρήσουν όµορφα 
και υγιή, χωρίς σηµάδια από σπασµένες φλέβες και αγγεία! Υπάλληλοι γραφείου, αεροσυνοδοί, 
µαµάδες, γιαγιάδες, σερβιτόρες, πωλήτριες, µοντέλα, ξεναγοί, νοσηλεύτριες… ας µην βάζουµε 
ταµπέλες! Tα πόδια όλων έχουν ανάγκη από την ίδια φροντίδα, οποία και αν είναι η εργασιακή 
σας στάση, η ηλικία ή η καθηµερινότητά σας! Είτε κάθεστε είτε παραµένετε όρθιες για πολλές 
ώρες, αυτό το καλσόν είναι ένα δώρο που πρέπει να κάνετε στα πόδια σας.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
Περίπου 50% των γυναικών παγκοσµίως υποφέρουν από κουρασµένα και πρησµένα πόδια 
µε σοβαρή τάση για φλεβική ανεπάρκεια και εµφάνιση κιρσών. Γι’ αυτό το λόγο, όλο 
και περισσότερες γυναίκες κάθε ηλικίας φροντίζουν για την υγεία και την οµορφιά 
των ποδιών τους επιλέγοντας ελαστικά καλσόν διαβαθµισµένης συµπίεσης.

Κάλτσες - Καλσόν
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