Κάλτσες - Καλσόν

ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Power socks για δυνατά πόδια, χωρίς πόνους!
Το σώµα µας είναι φτιαγµένο να αντέχει πολύ περισσότερα από αυτά που κάνουµε.
Οι βαµβακερές κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης το επιβεβαιώνουν! Σχεδιασµένες
για δυναµικούς άντρες µε έντονους ρυθµούς ζωής, ενεργοποιούν τη ροή του αίµατος
προς την καρδιά, συµβάλλοντας στην καλύτερη αιµάτωση όλων των ζωτικών οργάνων,
συνεπώς και στην καλύτερη συνολική λειτουργία του σώµατος. Η συνεχής πίεση που ασκείται
στον αστράγαλο προστατεύει από το σχηµατισµό οιδηµάτων, τη φλεβίτιδα και τη θρόµβωση
και σας βοηθάει να βαδίζετε, να εργάζεστε και να στέκεστε πάνω σε υγιή, ξεκούραστα πόδια,
χωρίς πόνους. ∆οκιµάστε τις για βήµατα δυνατά, µε αυτοπεποίθηση και υγεία.

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Την πρώτη φορά που θα φορέσετε τις κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης, θα νιώσετε
να σας πιέζουν λίγο κατά την εφαρµογή τους. Μην ανησυχήσετε… ∆ώστε στο σώµα σας
λίγο χρόνο να συνηθίσει και αµέσως τα πόδια σας θα βιώσουν τα energy boosting οφέλη
της συµπίεσης! Είναι όπως η πρώτη µέρα στο γυµναστήριο: Ξεκινάς δύσκολα, αλλά µετά
δεν σταµατάς, γιατί σου κάνει καλό!

ΠΛΕΞΗ
Με ειδική, ανατοµική πλέξη (66% βαµβάκι, 18% elastane, 16% polyamide) εφαρµόζουν τέλεια
στο πόδι και ακολουθούν κάθε σας κίνηση, χωρίς να φεύγουν από τη θέση τους. Σε αυτό
βοηθάει και το ελαστικό τελείωµα, που κρατάει την κάλτσα σταθερή, χωρίς να σας σφίγγει.
Με φιλικά προς το δέρµα υλικά, απορροφούν τον ιδρώτα και είναι ιδανικές για κάθε εποχή,
ενώ η ενισχυµένη πλέξη στη φτέρνα και στα δάκτυλα προσφέρει extra άνεση σε κάθε σας
βήµα!

ΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Βασικά όλοι! Και όταν λέµε όλοι, εννοούµε όλοι! Υπάλληλοι γραφείου, µεταφραστές,
επαγγελµατίες που κάθονται ατέλειωτες ώρες µπροστά από τον υπολογιστή, όσοι κάνουν
µεγάλα ταξίδια, οδηγοί, πιλότοι, σερβιτόροι… Όποια και αν είναι η καθηµερινότητά σας, είτε
κάθεστε είτε στέκεστε πολλές ώρες, αυτές οι κάλτσες θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής σας!
∆οκιµάστε τις και µοιραστείτε µαζί µας τις εντυπώσεις σας.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
Μέχρι την ηλικία των 60, περίπου 43% των ανδρών αναµένεται να παρουσιάσει προβλήµατα
κυκλοφορίας του αίµατος, που σχετίζονται µε την κακή λειτουργία των φλεβών.
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