Bližší informace o produktu „Zdravotní ponožky Alice“.
Zdravotní ponožky a zdravotní rukavice (bílé unisex, černé unisex) jsou výrobky firmy
Surtex Trade, s.r.o., která na českém trhu působí již od roku 1995. Nabídka zahrnuje výrobu
ponožek a dalšího zboží s označením ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK ALICE nebo ALICE.
Zboží je dodáváno také do zdravých výživ, lékáren, prodejen zdravotnických potřeb a
specializovaných prodejen s přírodními produkty.
Zdravotní ponožky jsou šetrné k Vašemu zdraví a životnímu prostředí. Tento zdravotnický
prostředek svým charakterem a kvalitou provedení plně vyhovuje k léčení osob s
ORTOPEDICKÝMI VADAMI, je vhodný pro pacienty PO ÚRAZECH POHYBOVÉHO
APARÁTU, ALERGIKY, DIABETIKY, OSOBY S CÉVNÍM A KOŽNÍM ONEMOCNĚNÍM
DOLNÍCH KONČETIN. Vyhovuje i pro děti DO tří let. Vlákno Alice bylo testováno v Textilním
zkušebním ústavu, s.p. v Brně kde mu byl udělen certifikát zdravotní nezávadnosti.Vlákno bylo
testováno i na kožní a alergické projevy a bylo zjištěno že nevyvolává žádné alergie.
CHARAKTERISTIKA:
1) Příjemný materiál ( 45% ovčí vlna, 55% polyester).
2) Použito jemné nekonečné vlákno.
3) Výrobek zhotoven mechanickým opracováním (bez chem. látek).
4) Materiál odolný vůči potu a slinám.
5) Špice je netísnící beze švu, zhotovena ručním řetízkováním.
6) Snadné nazouvání.
7) Netísnící lem.
Příze která byla na ponožky ALICE použita je vyrobena výhradně z nebarvených
vláken. Příze obsahuje 30 - 45% jemných ovčích merinových vln. Z použitých vln nebyly
rostlinné nečistoty odstraněny chemickými rozpouštědly (mech. odstranění nečistot). Výsledný
výrobek NEBYL DOBARVOVÁN ČI BĚLEN (režná barva je ovlivněna obsahem přírodní
složky). Výrobek je zdravotně nezávadný. Vybrané vzory mají ručně řetízkované špice. Vyrobeno v
České republice.
V ČEM JE MERINO VLNA VÝJIMEČNÁ:
✔ Merino je speciální druh funkční vlny, který se získává ze srsti ovcí stejného jména. Jejich
původ je ve Španělsku a díky selektivnímu šlechtění se staly zdrojem té nejkvalitnější vlny.
✔ Jen pro srovnání. Zatímco z běžné ovce se v průměru získává 2 kg odstřižené vlny, z ovce
merino až 10 kg vlny.
✔ Vlna merino vyniká nad ostatními druhy vln množstvím pozitivních vlastností, díky kterým si
na celém světě získala zvláštní oblibu. Je pokládána za jeden z nejlepších materiálů
✔ Merino vlna je velmi příjemná na dotek a nekouše jako ostatní vlny. Je velmi hebká a
měkká.
✔ Má léčivé účinky. Pomáhá zmírňovat, nebo dokonce odstraňovat revmatické potíže, zlepšuje
cirkulaci krve.
✔ Dlouho dobu odolává vysokým teplotám a ohni. Z toho důvodu se používá jako příměs do
hasičských uniforem.
✔ Vyniká vysokou elasticitou, a proto si dlouho ponechává původní tvar. Může se napnout až o
20-30 % své velikosti a poté se vrátí do svého původního stavu.
✔ Dokáže se rychle přizpůsobit tělesné teplotě člověka. V létě chladí, v zimě hřeje.

