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LIQUA CARE®: TEHOKAS VÄSYMYKSEN HELPOTTAJA PITKÄÄN SEISOVILLE JA KÄVELEVILLE
Yksinkertaiset, lääketieteellisesti testatut geelipohjalliset antavat
jaloillesi selkeästi havaittavaa mukavuutta!

Jatkuvaa lihasharjoitusta ja paineen jakautumista
Pitkään jatkuva seisominen tai käveleminen rasittaa ja väsyttää jalkoja ja sääriä, ja saattaa usein aiheuttaa epämukavuuden tunnetta myös muualla kehossa. Tutkimukset osoittavat, että väsymyksen tunteen syynä on säärien lihasten laskimopumpputoiminnan heikkeneminen. Kehon painon pitkäaikaisen vaikutuksen seurauksena jalan lihakset
puristuvat alustaa vasten, ja normaali verenkierto heikkenee. Liqua Care® geelipohjalliset sisältävät myrkytöntä, tarkkaan annosteltua nestettä, joka jakaa kehosi painon laajemmalle alueelle; toisin sanoen se lisää jalkapohjan tukipisteiden määrää (katso allaolevaa kuvaa). Samaan aikaan nesteen dynaaminen virtaus stimuloi jalan ja säären lihaksia. Lihakset alkavat toimia tehokkaammin lisäten näin jalkojen verenkiertoa.
Liqua Care® tulee siis täydellisesti muuttamaan tavan, jolla kävelet ja seisot. Liqua Care® -pohjallisten käyttö antaa
ennennäkemättömän mukavuuden tunteen, samalla kun ne toimivat iskunvaimentimina sekä jalkojen väsymyksen ja
kipeyden vähentäjinä. Testit osoittavat, että päivittäisessä käytössä Liqua Care® –pohjalliset myös auttavat vähentämään jalkojen ja säärten turvotusta, helpottavat "kylmiä jalkoja", lievittävät lihassärkyjä, sekä selälle aiheutuvia rasituksia, jotka ovat seurausta pitkäaikaisesta seisomisesta tai kävelemisestä. Pohjallisten käyttöä voi tilanteesta riippuen myös soveltaa suonikohjujen, niveltulehdusten, penikkataudin ja nilkkakipujen hoitoon.
Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriisi tai jalkaspesialistiin. Voit halutessasi ottaa yhteyttä myös meihin.

Käyttää Liqua Care® –pohjallisia

Ei käytä Liqua Care® –pohjallisia

Kuten kuvasta näet, jalkapohjaan kohdistuva paino jakaantuu tasaisemmin Liqua Care-pohjallisia käytettäessä. Painoa kannattava jalkapohjan
alla lisääntyy. Vasemmalla Liqua Care® on käytössä, oikealla ei ole.

Copyright© 1997-2003 ProBody Medical ApS, Denmark. Liqua Care® is a registered trademark. All Rights reserved. US Patents No.
5,878,510; No. 6,178,663; No. 6,138,382 and No. 6,092,310. European Patent No. EP 0 725 580. Other worldwide patents pending.
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Liqua Care®
FYSIODYNAAMISET GEELIPOHJALLISET
LÄPIMURTO KÄVELYYN JA SEISOMISEEN
Ovatko jalkasi väsyneet ja kipeät? Joudutko
seisomaan tai kävelemään pitkiä aikoja?
Liqua Care® on helppo ja erittäin tehokas ratkaisu!

Kuinka Liqua Care® –pohjalliset toimivat
Liqua Care® sisältää myrkytöntä, tarkkaan annosteltua nestettä, joka kulkee patentoidun nesteenvirtauskontrollijärjestelmän lävitse (katso allaolevaa kuvaa). Anatomisesti suunnitellut kanavat kontrolloivat nesteen suuntaa, jolloin
varmistuu, että olosuhteet kävelemiseen ja seisomiseen ovat mahdollisimman vakaat ja nestemäärä jalan alla sopii
jalan rakenteeseen. Lisätietoja löydät esitteen toiselta puolelta.
Liqua Care® on helppo sujauttaa lähes minkälaisiin kenkiin ja saappaisiin tahansa. Erittäin suuri joustavuus mahdollistaa pohjallisten käytön työssä, urheillessa ja kuntoillessa. Liqua Care® –pohjalliset voit pestä koneessa, ja ne ovat
antistaattiset. Mikäli käytät sandaaleja tai korkokenkiä, Liqua Care® –pohjalliset voi kiinnittää paikoilleen kaksipuolisilla tarroilla joita voi tilata meiltä.
Liqua Care® –pohjallisia on testannut ergonomian alan johtava professori, sekä useat jalkaspesialistit, fysiologit ja
muut alalla toimivat ammattilaiset. Tutkimustuloksia on saatavilla, mikäli haluatte tutustua niihin tarkemmin.
Takuu:
Katso vasemmasta
alareunasta.

Liqua Caren käyttäjät
tuntevat kävellessään
kuinka patentoitu nesteenkontrollointijärjestelmä varmistaa nesteen asettumisen
anatomisesti oikein.

TILAAMINEN:
Pohjallisia voi leikata varvasosasta,
jolloin ne saa sopimaan kenkään
täydellisesti. Noudata käyttöohjetta
huolellisesti.

Anatomiset nestetyynyt kierrättävät nesteen siten, että
pohjallinen muotoutuu jalkapohjan muotojen
mukaan oikein.

Liqua Care®
Tuote nro:

Eurokoot

24 35 68

35-36

24 37 17

37-38

24 38 08

39-40

24 38 24

41-42

24 38 32

43-44

24 38 40

45-46

Kiinnitystarrat:
24 58 94

Kengille

24 59 02

Pohjallisille

Kävellessä paino siirtyy
pohjallisten päällä aiheuttaen pienten jalkalihasten jatkuvaa liikettä,
jolloin lihasten verenkierto paranee. Käyttäjä
tuntee tämän mukavuuden tunteen ohella myös
jalkojen ja säärien väsymyksen ja kipujen lieventymistä.

Maahantuoja:

Takuu: Materiaali- ja valmistusvirhetakuu on voimassa yhden vuoden.
Mikäli pohjallisessa huomataan vikaa kuuden kuukauden kuluessa,
sen voi vaihtaa kuittia vastaan. Vahingoitettuja, leikattuja tai puhkaistuja pohjallisia takuu ei korvaa.
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