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Κάλτσες Σιλικόνης - Χαρακτηριστικά 

 

Active Skin Care 

Το Active Skin Care που ενςωματϊνεται ςτθ ςιλικόνθ, μεταναςτεφει ςτα 

εξωτερικά ςτρϊματα του δζρματοσ, βοθκϊντασ το να διατθρθκεί υγιζσ και 

ιςχυρό. 

Βοθκάει ςτθν πρόλθψθ δερματολογικϊν πακιςεων. 

Η βαηελίνθ βοθκά ςτθν ενυδάτωςθ του δζρματοσ. 

Η Aloe Vera μαλακϊνει τθν εμφάνιςθ του ιςτοφ και μειϊνει τουσ ερεκιςμοφσ του 

δζρματοσ. 

 

Double Durometer 

Μια ςκλθρι εξωτερικι ςτιβάδα τθσ ςιλικόνθσ DermoSil, παρζχει εξαιρετικι 

ςτακερότθτα, ενϊ το μαλακότερο DermoGel εςωτερικό ςτρϊμα, καλλιεργεί το 

δζρμα και παρζχει απορρόφθςθ των κραδαςμϊν και άνεςθ.  

 

Fabric Cover  

Το εξαιρετικά ιςχυρό και ελαςτικό νάιλον εξωτερικό κάλυμμα, παρζχει 

εξαιρετικι αντοχι ςτθν φκορά, δφναμθ και αντοχι. Το νάιλον εξωτερικό 

κάλυμμα αυξάνει το τζντωμα και παρζχει άνετθ ελαςτικότθτα.  
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Menthol  

Το Menthol είναι ένα από ηα δπαζηικά ζςζηαηικά θπονηίδαρ ηος 

δέπμαηορ μαρ, πποζθέπονηαρ ηο πλεονέκηημα μιαρ εςσάπιζηηρ, θπέζκιαρ 

μςπυδιάρ. Οι Ιάπυνερ απολαμβάνοςν ηιρ ιδιόηηηερ ηηρ για πάνυ από 

2000 σπόνια. 

 Χπηζιμοποιείηαι εςπέυρ για ηην ανακούθιζη από μικποεπεθιζμούρ, ηο Menthol έσει 

τύξη και ηπεμιζηική επίδπαζη ζηο δέπμα. 

 

 

Silken Inner Surface  

Μικροεπεξεργαςμζνθ επιφάνεια για τθν ανϊτερθ ςυμμόρφωςθ του δζρματοσ.  

 

 

Stabilizing Matrix  

Ενιζσςμένο ύθαζμα πος έσει ενζυμαηυθεί ζηο άκπο ηηρ ζιλικόνηρ 

Iceross, εξαλείθει ηην διαμήκη έκηαζη ηος μαλακού ιζηού. Οι Iceross 

Transfemoral και Iceross Upper-X, έσοςν μια μήηπα πλήποςρ μήκοςρ 

ενζυμαηυμένη ζηο κάλςμμα. 

 

Εξαλείθει ηο καηά μήκορ ηένηυμα και ηο πιζηονάπιζμα. 

Πποζηαηεύει ηον εςαίζθηηο πεπιθεπιακό ιζηό. 

Δέσεηαι πεπιθεπειακό ηένηυμα. 

 



ΟΟΟΡΡΡΘΘΘΟΟΟΠΠΠΕΕΕΔΔΔΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΚΚΚΟΟΟΜΜΜΟΟΟ   ΚΚΚΥΥΥΦΦΦΙΙΙΔΔΔΗΗΗ   

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  -  ΟΡΘΩΣΙΚΑ  -  ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΑ 

ΕΙΔΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ                     

Λεωφ. Συγγροφ 29, 11743 Αθήνα            Τηλ: 210.92.36.333              Fax: 210.9236808 

Υποκατάςτθμα: Σωκράτουσ 71, 10432 Ακινα   Τθλ: 210.5245556  Fax: 210.9236809, 

http:// www.kifidis-orthopedics.gr        e-mail: info@kifidis-orthopedics.gr 

 

TibiaGuard  

Ένα μαλακό μαξιλάρι ςιλικόνθσ με ενςωματωμζνθ λειτουργία, παρζχει 

απορρόφθςθ των κραδαςμϊν για τον μπροςτινό μζροσ τθσ κνιμθσ, ενϊ ζνα 

λεπτότερο ςτρϊμα ςιλικόνθσ οπίςκια, ενιςχφει τον ζλεγχο.  

Ο ςυνδυαςμόσ των δφο προφίλ ςιλικόνθσ και του ςχεδιαςμοφ Wave, ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθν βζλτιςτθ απορρόφθςθ των κραδαςμϊν και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία. 

 

 Wave  

Το σαπακηηπιζηικό Wave καθιζηά εςκολόηεπη ηην κάμτη ζηο γόναηο, 

επιηπέπονηάρ ηος να πποζαπμοζηεί ζηιρ κινήζειρ ηος σπήζηη.  

Η ζιλικόνη μειώνει αποηελεζμαηικά ηην πίεζη γύπυ από ηην επιγοναηίδα 

και ηην ιγνςακή πεπιοσή καηά ηην κάμτη ηος γόναηορ, παπέσονηαρ κοπςθαία άνεζη.  

 


