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Εµβιοµηχανικά Ορθωτικά πέλµατα

‘Ενα καινοτόµο προϊόν σχεδιασµένο και κατασκευασµένο
να ενισχύει και να υποστηρίζει το πέλµα και την ποδική 
καµάρα κατά τη βάδιση, το τρέξιµο και γενικά, όλες τις 
µορφές άθλησης.
• Τα ορθωτικά πέλματα SuperFoot τοποθετούν το πέλμα
 στη σωστή ανατομικά θέση
• Βοηθούν στη διατήρησή της εξασφαλίζοντας έτσι τη   
 σωστή λειτουργικότητα της ποδικής καμάρας    
 και του πρόσθιου ποδός
• Μειώνουν την πίεση στους µυς, στους τένοντες και
 στις  αρθρώσεις
• Παρέχουν έλεγχο του πέλµατος, βελτιώνουν
 τη σταθερότητα και την ισορροπία εξασφαλίζοντας την   
 αύξηση της ταχύτητας και µειώνοντας την πιθανότητα για   
 µελλοντικές παθήσεις του πέλµατος
• Πλένονται και προσαρµόζονται εύκολα σε όλα τα είδη   
 υποδημάτων
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Ιδανικά για:

• Περπάτημα, Πεζοπορία και Τρέξιμο
• Ποδόσφαιρο
• Μπάσκετ, Βόλεϊ και Τένις
• Γκολφ
• Σκι

Προλαµβάνουν και ανακουφίζουν από:

• Την πελματιαία απονευρωσίτιδα
• Τον πόνο στην ποδική καμάρα
• Την αχίλλειο πτέρνας
• Το άλγος πρόσθιου ποδός
• Το κνημιαίο σύνδρομο
• Τον πόνο στα γόνατα
• Τον πόνο στη χαμηλή οσφύ και άλλες παθήσεις του ποδιού
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Εµβιοµηχανικά Ορθωτικά πέλµατα - Αποφόρτισης

• Καλύπτουν όλο το πέλµα
• Βοηθούν στην πρόληψη της κούρασης των πελμάτων και  
 ανακουφίζουν από τον πόνο
• Προσαρµόζονται εύκολα σε όλους τους τύπους   
 υποδημάτων
• Ιδανικά για αδύναµα και κουρασµένα πέλµατα
• Προλαµβάνουν την πίεση που ασκείται στα πέλµατα και  
 τον σχηματισμό τύλων και κάλων
• Είναι κατασκευασµένα από υλικά υψηλής τεχνολογίας µε  
 υψηλή µνήµη (EVA, PPT και PORON)     
 συγκεκριµένα µε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα αποφόρτισης
• Παρέχουν ολική αποφόρτιση σε όλο το πέλµα από
 την πτέρνα ως τα δάχτυλα του ποδιού
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Ιδανικά για:
• Εργαζόµενους
• Άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη
• Στρατιωτικούς, αστυνομικούς, εργαζόμενους στον τομέα  
 της υγείας και γενικά άτοµα που     
 υποχρεούνται να φοράνε στην εργασία τους υποδήµατα  
 που καταπονούν τα πέλµατα

Προλαµβάνουν και ανακουφίζουν από:
• Την πελματιαία απονευρωσίτιδα
• Τον πόνο στην ποδική καμάρα
• Την αχίλλειο τενοντίτιδα
• Την άκανθα πτέρνας
• Το άλγος πρόσθιου ποδός
• Τη μεταταρσαλγία
• Την πτερναλγία
• Τον πόνο στον αστράγαλο
• Το κνημιαίο σύνδρομο
• Τον πόνο στα γόνατα και 
• Την οσφυαλγία
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Eυχαριστούµε!


