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výrobce a distributor:
ArIEs, a.s.
512 33 Studenec

Vyrobeno v České republice

Dlouhodobé 
stání

Sedavé
zaměstnání

Cestování Sportování

4818 02/2014

0000 7007 8001 9999

Velikosti: 23-25 25-27 27-29 29-31
Barvy: 0000 7007 8001 9999

Materiálové složení:
76% Nylon
24% Lycra®

vyzkoušejte další výrobky z řady

bavlnĚné
KOMprEsIvní pODKOlEnKy

koMpreSní třída I
18 - 21 mm Hg

Skintex® anti-Heavy-legs

Chladivé mikrokapsle
proti pocitu těžkých nohou



punČoCHové zboŽí nové GeneraCe
punčochy, které samy pečují o Vaše zdraví

Pocity těžkých nohou a jejich opuchání, to jsou typické obtíže 
spojené s dlouhým sezením bez pohybu. Zejména při dale-
kých cestách dochází ke zpomalení krevního oběhu v dolních 
končetinách a v důsledku k možnosti vzniku malých krev-
ních sraženin, jež mohou v nejhorším případě vést až k plic-
ní embolii. Kompresivní podkolenky AvICEnUM TrAvEl 
 nabízejí okamžité řešení takových problémů.

Vhodně odstupňovaným tlakem úpletu podkolenky neda-
jí ochabnout žilním stěnám a účinně tak podporují krevní 
oběh v dolních končetinách. Jedinečný zdravotní lem za-
jišťuje, aby punčocha výborně padla a současně nohu ne-
vhodně nezaškrtila. 

Celkový efekt umocňují speciální mikrokapsle, které prů-
běžně uvolňují uklidňující příměsi grapefruitu, citrónu, 
mentolu, tymiánu, cypřiše a látky urea, tedy látek, které 
se běžně v těchto případech používají v kosmetickém prů-
myslu.

• výtažky z kůry grapefruitu obnovují stárnoucí buňky 
pokožky.

• Citrónový extrakt dodá svěžest a vitalitu unaveným 
chodidlům.

• Mentol je známý svými osvěžujícími a chladícími účinky. 
• výtažky z tymiánu mají velice příjemnou vůni a zároveň 

pokožku jemně dezinfikují.
• Cypřiš zlepšuje krevní oběh a omezuje nadměrné 

pocení.
• Urea hydratuje pokožku a má antimikrobiální účinky.

Mikrokapsle představují novou přidanou hodnotu pro Vaše 
oblečení. Takto ošetřené podkolenky jsou dermatologicky 
nezávadné a proto vhodné i pro osoby s citlivou pokožkou. 

Testováním bylo zjištěno, že i po 20 praních výrobek ještě 
stále obsahuje 50 % aktivních mikrokapslí.

pĚt rIzIkovýCH Faktorů

1. uŽívání HorMonální antIkonCepCe

2. vySoký vzrůSt poStavy

3. ObEzITA

4. délka letu / CeStování

5. prodĚlané Cévní potíŽe

pĚt rad prevenCe

1. nošení koMpreSníCH produktů

2. proCvIČení CHodIdel 

3. doStateČné MnoŽStví tekutIn

4. nekouřIt před leteM

5. proCHázka (ulIČkou v letadle)


