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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιστέκονται στους νόµους της βαρύτητας!

Όπως οι αθλητές, έτσι και το αίµα πρέπει να «τρέχει» ελεύθερο στο σώµα!
Οι αθλητικές κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης – ασκώντας µεγαλύτερη πίεση 
στον αστράγαλο, η οποία µειώνεται σταδιακά µέχρι το γόνατο – καταπολεµούν τη βαρύτητα 
και στέλνουν το αίµα προς τα πάνω, διοχετεύοντας τους µύες µε περισσότερο οξυγόνο! 
Το αποτέλεσµα; Καλύτερες επιδόσεις, αυξηµένη αντοχή και σταθερότητα, λιγότεροι 
τραυµατισµοί – πιασίµατα, κράµπες, προστασία αχίλλειου τένοντα – και ταχύτερη 
αποκατάσταση! Πώς; Καταπραΰνει τους µύες έπειτα από µια κουραστική προπόνηση 
µειώνοντας τα επίπεδα λακτόζης και αποβάλλοντας τα ιόντα υδρογόνου, τα οποία ευθύνονται 
για τον πόνο. Με έξυπνη πλέξη που αφήνει τα πόδια να αναπνέουν, οι καινοτόµες ίνες CoolMax 
ρυθµίζουν τη θερµοκρασία και κρατάνε την υγρασία, την κακοσµία και τον ιδρώτα έξω 
από το πόδι σας, αλλά και από το παπούτσι σας. ∆οκιµάστε τις και θα βιώσετε µια αθλητική 
εµπειρία µε περισσότερη ασφάλεια, αλλά και ενέργεια!

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Την πρώτη φορά που θα φορέσετε τις αθλητικές κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης, 
θα νιώσετε να σας πιέζουν λίγο κατά την εφαρµογή τους. Μην απογοητευθείτε! ∆ώστε στο 
σώµα σας λίγο χρόνο να συνηθίσει και αµέσως τα πόδια σας θα βιώσουν τα energy boosting 
οφέλη της συµπίεσης.

ΠΛΕΞΗ
Όταν το sport design συνδυάζεται µε high-performance υλικά, έχεις ένα υπεύθυνο αποτέλεσµα. 
Η ειδική πλέξη (46% polyamide, 44% coolmax, 10% elastane) επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει 
µε ειδικά «κανάλια» αερισµού, ενώ οι καινοτόµες ίνες CoolMax ρυθµίζουν τη θερµοκρασία 
και τα επίπεδα υγρασίας και κρατούν το πόδι στεγνό, εµποδίζοντας την ανάπτυξη δυσάρεστων 
οσµών, βακτηριδίων και µυκήτων. Η ενισχυµένη πλέξη στη φτέρνα και στον αστράγαλο 
προσφέρει extra άνεση και προστασία από τους κραδασµούς της κίνησης, ενώ η συµπιεστική 
δράση της κάλτσας στηρίζει την ποδική καµάρα και προσδίδει στον αθλητή µεγαλύτερη αντοχή 
και ανθεκτικότητα.

ΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες αθλητές και άτοµα που ασκούνται τακτικά ή λιγότερο τακτικά. 
Τρέξιµο, ποδήλατο, crossfit, TRX, ποδόσφαιρο, yoga, pilates, σκι, ιππασία, αναρρίχηση, 
extreme sports… Ακόµα και σε αθλητές µε Αχίλλειο τένοντα παρατηρήθηκε άµεση υποχώρηση 
του πόνου και του πρηξίµατος! Όποιο κι αν είναι το σπορ σας, ένα είναι το σίγουρο: 
Οι κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης θα σας βοηθήσουν να το εκτελέσετε καλύτερα 
και πιο υπεύθυνα.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
Με τις κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης έχει σηµειωθεί ότι ο Μαραθωνοδρόµος βελτιώνει 
τους χρόνους του κατά 5%. Επίσης, σε αθλητές µε Αχίλλειο τένοντα παρατηρήθηκε άµεση 
υποχώρηση του πόνου και του πρηξίµατος.
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