Wkładki do butów

Relax






Relax
Opis produktu:
Wkładki na płaskostopie podłużne i
poprzeczne. Podpierają jej
sklepienie podłużne. Dzięki
zastosowaniu peloty, korzystnie
zmieniają rozkład nacisków na
podeszwowej stronie przedniej
części stopy. Pełnią funkcję
amortyzatora, znacząco redukując
mikrowstrząsy, powstające w czasie
zetknięcia pięty z twardym
podłożem. Zalecane dla osób,
wykonujących zarówno pracę
stojącą, jak też wymagającą
chodzenia. Wkładki wykonano z
profilowanego tworzywa, pianki
lateksowej z węglem aktywnym oraz
skóry owczej.
Rozm. 35-46

Relax Shock Absorber Pecari






Relax Shock Absorber Pecari
Opis produktu:
Wkładki zapobiegają opadaniu
sklepienia podłużnego i
poprzecznego stopy. Pelota
korzystnie zmienia rozkład nacisków
na podeszwowej stronie przedniej
części stopy. Zastosowany materiał
piankowy sprawia, że wkładka jest
miękka i komfortowa. Wkładki
absorbują mikrowstrząsy,
zmniejszając ryzyko niewydolności
aparatu więzadłowo-stawowo mięśniowego. Znacznie eliminują
zmęczenie stóp. Zalecane dla osób
wykonujących pracę stojącochodzącą. Wkładki wykonane są z
adaptującej się do stopy pianki oraz
skóry owczej.
Rozm. 35-46

Master






Master
opis produktu:
Wkładki dla stóp z dolegliwościami
bólowymi powodowanymi znacznym
przeciążeniem przodostopia, zwiększają
komfort użytkowania obuwia. Wkładki
przeznaczone są dla stóp z
płaskostopiem podłużnym i
poprzecznym. Dzięki zastosowaniu
peloty metatarsalnej zmieniają rozkład
nacisków w przedniej części stopy.
Podpierają sklepienie podłużne i
poprzeczne stopy. Wkładki wykonano z
elastycznej peloty, pianki lateksowej,
zawierającej węgiel aktywny, który
skutecznie absorbuje nieprzyjemne
zapachy oraz skóry owczej, mającej
dobre właściwości higieniczne - łatwo
wchłaniającej pot.
Rozm. 36-46

Anatomix






Anatomix
ten produkt należy do grupy:
PROFILACTIC »COMFORT
Komfortowe wkładki dla stóp z
płaskostopiem podłużnym,
podpierające sklepienie
podłużne stopy. Miękka
piankowa warstwa wkładek
podnosi komfort użytkowania
obuwia. Zalecane dla osób ze
stopami wrażliwymi, kobiet w
ciąży oraz osób wykonujących
pracę stojąco-chodzącą.
Wkładki wykonane są z pianki
lateksowej i skóry owczej,
łatwo wchłaniającej pot.
Rozm. 35/36 - 45/46

Allevia






Allevia
opis produktu:
Amortyzuje kontakt głów kości
śródstopia z podłożem, odciąża
głowy II, III i IV kości śródstopia,
przeciwdziała opadaniu głów kości
śródstopia oraz rozciąganiu
więzadeł poprzecznych śródstopia,
wydłuża czas kontaktu palców z
podłożem, przeciwdziała powstaniu
palców młoteczkowatych,
przeciwdziała tworzeniu się
przodostopia wypukłego, zmniejsza
ból w okolicach głów kości
śródstopia.
Rozm: 36-46

Ballerin






Ballerin
opis produktu:
Wkładki przeznaczone są dla stóp z
płaskostopiem poprzecznym. Korzystnie
zmieniają rozkład nacisków na
podeszwowej stronie przedniej części
stopy. Dzięki zastosowaniu peloty
metatarsalnej, zmniejszają dolegliwości
bólowe stóp, powstające przy znacznym
przeciążeniu przodostopia. Zmniejszają
także ryzyko powstawania modzeli i
nagniotków na podeszwowej stronie
stopy. Wkładki wykonano ze sprężystej
peloty, antypoślizgowego –
usztywniającego texonu oraz skóry
owczej, mającej bardzo dobre
właściwości higieniczne - łatwo wchłania
pot wydzielany przez stopy.
Rozm. 35-42

Topmed







Topmed
opis produktu:
Klin Topmed pozwala
wizualnie zwiększyć wzrost,
bez konieczności stosowania
obuwia na wysokim obcasie.
Służy także do wyrównywania
nierówności kończyn dolnych,
unosząc piętę i śródstopie
krótszej nogi. Wykonany
został z korfantu - specjalnego
materiału o zwiększonej
trwałości oraz skóry
owczej. Opakowanie zawiera
2 sztuki (parę).
Wys. 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm
Rozm. S, M, L

Heelmed






Heelmed
opis produktu:
Podpiętki zalecane przy
tworzących się bądź już
istniejących ostrogach kości
piętowych. Po wyciągnięciu
krążka powstaje otwór, który
tworzy strefę zabezpieczającą
bolesną ostrogę przed
dociskiem do twardego
podłoża obuwia, powodując
odczucie komfortu
chodzenia. Podpiętki
wykonano ze skóry owczej i
pianki lateksowej.
Rozm. 35/37 - 44/46

Correct






Correct
opis produktu:
Podpiętki pomocne w
korekcji ustawienia pięty
zarówno koślawej, jak i
szpotawej. Zapobiegają
nadmiernemu ścinaniu
obcasów i wykrzywianiu
obuwia. Podpiętki
wykonano ze skóry owczej
oraz ze specjalnego
tworzywa moosgummi.
Rozm. 35/37 - 44/46

Airflex






Airflex
opis produktu:
Podpiętki pełnią funkcję
amortyzatora, znacząco
redukując mikrowstrząsy,
powstające w czasie
chodzenia po twardym
podłożu. Wyściełając część
piętową buta, regulują
wysokość pięty w obuwiu.
Znacznie podnoszą komfort
chodzenia w pełnym
obuwiu.
Rozm. 35/37 - 44/46

Dropmed






Dropmed
opis produktu:
Pelota metatarsalna która
korzystnie zmienia rozkład
nacisków na podeszwowej
stronie przedniej części
stopy. Zmniejsza
dolegliwości spowodowane
płaskostopiem
poprzecznym. Wykonana
ze sprężystej pianki
lateksowej pokrytej skórą
kozią.
Rozm. 35/37 - 44/46

Relax Kids






Relax Kids
opis produktu:
Relax Kids to wkładki ,które
podpierają sklepienie
podłużne. Pełnią funkcję
amortyzatora, znacząco
redukując mikrowstrząsy,
powstające podczas zetknięcia
się stopy z twardym podłożem.
Wkładki wykonane są z
profilowanego tworzywa,
pianki lateksowej, zawierającej
węgiel aktywny oraz skóry
owczej, absorbującej pot stóp.
Rozm. 23-34

Anatomix Kids






Anatomix Kids
opis produktu:
Wkładki profilaktyczne
dla dzieci. Wykonane z
pianki lateksowej oraz
skóry owczej, mającej
dobre właściwości
higieniczne i łatwo
wchłaniającej pot.
Rozm.23/24-33/34

Ortica






Ortica
opis produktu:
Dzięki anatomicznemu
wyprofilowaniu, wkładki podpierają
sklepienie podłużne stopy oraz
stabilizują poprawne ustawienie
dziecięcej pięty w obuwiu. Korygują
stopę płasko-koślawą. Zapobiegają
koślawieniu kolan. Wkładka
wykonana z piankowego materiału
amortyzującego mikrowstrząsy,
powstające podczas chodzenia oraz
ze skóry owczej, mającej dobre
właściwości higieniczne.
Rozm.18-35

Relaxus+






Relaxus+
opis produktu:
Wkładki eliminują ból spowodowany
działaniem twardego podłoża,
zapobiegają bólom stóp i dolnego
odcinka kręgosłupa. Absorbują
wstrząsy. Wkładki pokryte są
przyjemną w dotyku tkaniną, która
zwiększa komfort ich użytkowania.
Mają dwie wielkości: damska,
męska, z których należy wyciąć
właściwy rozmiar. Szablon
rozmiarów znajduje się na spodniej
stronie wkładki. Stopa powinna
przylegać bezpośrednio do tkaniny.
Wkładki można myć wodą z
mydłem.
Rozm.35/39 - 40/46 (damskie męskie)

LUNA MO421



LUNA MO421
Umieszczona we wkładkach
elastyczna pelota w
kształcie kropli wspiera łuk
poprzeczny stopy. Odciąża
głowy kości śródstopia
przez co redukuje
dolegliwości bólowe i
przeciążenia równomiernie
rozkładając naciski w
przedniej części stopy.
Zalecane dla osób z
zespołem przeciążenia
przodostopia.

Medi footsupport heel spur pro wkładki ortopedyczne na ostrogę piętową





Medi footsupport heel
spur pro wkładki
ortopedyczne na
ostrogę piętową
Model pro posiada
zintegrowana pelota
metatarsalną, która
wysklepia łuk
poprzeczny. Produkcja:
medi. Niemcy.

Wkładki silikonowe OPPO 5408



Wkładki silikonowe OPPO 5408
"Wkładki pełne. Wykonane z silikonu
medycznego o dwóch stopniach
gęstości. W rejonach pięty i śródstopia
zastosowano silikon o zwiększonej
miękkości. Doskonale absorbują
wstrząsy wywierane na stawy skokowe,
kolana oraz biodra, powstające podczas
chodzenia lub uprawiania sportów.
Pomagają optymalnie rozłożyć nacisk
wywierany na stopę przez ciężar całego
ciała. Redukują bóle stóp, nóg oraz
dolnego odcinka pleców, a także
podrażnienia związane ze wstrząsami,
oraz naciskiem wywieranym na stopy. Są
wytrzymałe i łatwo się je czyści.
Absorbują 96,3% energii wstrząsu.
Wkładki pokryte są przyjemną w dotyku
tkaniną, która zwiększa komfort ich
użytkowania. Rozmiary (rozmiar buta):
N1 37-38 N2 39-40 N3 41-42 N4 43-44
N5 45-46 "

Wkładki Ortopedyczne MEMOPUR korek MEDO





Wkładki Ortopedyczne
MEMOPUR korek MEDO
MATTEO 2/3 MO440
Korytkowo ukształtowany,
sztywny profil skutecznie
podpiera podłużny łuk oraz
poprawia i stabilizuje
ustawienie stopy
minimalizując ryzyko
szpotawości lub koślawości
kolan. Wkładki Matteo
powstały z myślą o osobach
z płaskostopiem podłużnym
i ze stopą płasko – koślawą.

SIMON SIL MS296



SIMON SIL MS296
Samoprzylepne podpiętki
przeznaczone są dla osób z
wrażliwymi piętami.
Podwyższony profil
stabilizuje piętę.
Zapobiegają bólom stóp,
stawów i kręgosłupa.
Wykonane z silikonu dwóch
gęstości. Przeźroczysty
amortyzuje i rozprasza
energię, w kolorze
pochłania uderzenia i
wstrząsy. Zalecane dla
osób z ostrogą piętową.

SIMON GEL MS342



SIMON GEL MS342
Samoprzylepne podpiętki
amortyzują i rozpraszają
energię oraz pochłaniają
uderzenia i wstrząsy.
Łagodzą bóle stóp po
długotrwałym wysiłku,
poprawiają komfort
noszenia obuwia i
zapobiegają pękaniu pięt.
Zalecane osobom ze
stopami wrażliwymi oraz
przy schorzeniach.

LADY GEL MS409



LADY GEL MS409
Samoprzylepne podpiętki
amortyzują i rozpraszają
energię oraz pochłaniają
uderzenia i wstrząsy
powstające w momencie
zetknięcia pięty z podłożem.
Łagodzą bóle stóp po
długotrwałym wysiłku,
poprawiają komfort
noszenia obuwia. Zalecane
osobom ze stopami
wrażliwymi oraz do klapek i
obuwia na obcasie.

STEP GEL MS472



STEP GEL MS472
Półwkładki
przeznaczone są dla
osób z płaskostopiem
poprzecznym. Łagodzą
dolegliwości związane z
zespołem przeciążenia
przodostopia,
zapobiegają zsuwaniu
się stopy do przodu.
Samoprzylepne.

