Steun-kniekousen met katoen
• ondersteunt en ontlast uw benen
• voorkomt aderaandoeningen en zwellingen
• tegen zware, vermoeide en pijnlijke benen

Compressana Twist

Steunklasse III forte ca. 18 mmHg
58% katoen, 26% polyamide, 16% elasthan

• fijne, elegante structuur • huidvriendelijk, actief ademend

Compressana Twin

Steunklasse IV strong ca. 21 mmHg
65% katoen, 22% polyamide, 13% elasthan

• stabiel en robuust • met zacht, gekleurd katoenen garen
Verkrijgbaar met een open of gesloten teenstuk. Bij aantrekproblemen, een gevoel van druk of knellen, of voetaandoeningen moet de
voorkeur worden gegeven aan een open teen.

Steun-kniekousen met zilvervezels

Compressana X-Static

Steunklasse III forte ca. 18 mmHg

54% polyester, 34% polyamide, 6% elasthan, 6% X-Static / zilver

De eigenschappen van de zilverdraad.
Door de permanente verbinding van zilver met het oppervlak van
een hoogwaardige geweven draad, worden de volgende eigenschappen bereikt:
• anti-bacterieel
• huidvriendelijk
• temperatuurregulerend • geleidend / antistatisch
In combinatie met een naar het hart toe gereduceerde steunwerking wordt het effect van de zilverdraad positief beïnvloed:
• voorkomt aderaandoeningen en zwellingen
• tegen zware, vermoeide en pijnlijke benen
• activeert de bloedcirculatie

Steun-kniekousen met wol

Compressana Thermo

Steunklasse II medium ca. 14 mmHg
60% wol, 20% polyamide, 20% elasthan

• met zachte wol voor koude dagen
• ondersteunt en ontlast uw benen
• tegen zware, vermoeide en pijnlijke benen

Sokken met ondersteunend effect en werking als bandage

Compressana aktiv

compression Ø 18 mmHg forte

58% katoen, 26% polyamide, 16% elasthan

• steun- en zwachtelwerking voor voet-, enkel- of
spronggewricht- en hielzone
• geeft aangename steun
• kan zwellingen verhinderen en pijn verzachten
• verlaagt het risico op blessures
• geschikt voor werk, sport en vrije tijd.

Door weinig ruimte in het vliegtuig, de bus, trein
of auto blijven uw benen vaak urenlang zonder
veel beweging in een gebogen positie. Het bloed
kan in de benen naar beneden ‘zakken’ en wordt
niet meer consequent teruggepompt naar het hart.
COMPRESSANA kniekousen zijn vooral op reis de
ideale ondersteuning voor de aders in uw benen
en houden de bloedsomloop op gang.
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POWER SOCKS
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voor meer energie, prestatie- en uithoudingsvermogen
kan de bloedcirculatie en de zuurstoftoevoer verbeteren
activeert het spierstelsel en verbetert de stabiliteit
snellere regeneratie

INVERNO
WINTER

MERINOWOL
& SILK

Warmte en comfort | vochtabsorberende en ademende | warming wear

compression Ø 18 mmHg forte

46% polyamide, 30% Merinowol, 16% elasthan,
6% silk, 2% üolyester ﬂourescent

SUPPORT

COOLMAX

SUMMER / INDOOR

Houdt koel en droog | Zweetafvoer | sneldrogend | lichtgewicht feel

compression Ø 18 mmHg forte

46% polyamide, 44% Coolmax (PES), 10% elasthan

COMPETITION
ALLE SEIZOENEN

MICROFIBRE

Hygiëne en comfort | superfijn en fluwelig | geurbestendig!

compression Ø 21 mmHg strong

40% Q-Skin (PA), 37% polyamide, 18% elasthan, 5% katoen

COMPRESSANA trekt u aan zoals normale kniekousen. Het beste kunt u
de kousen ’s ochtends na het opstaan aantrekken. Zorg ervoor dat er geen
plooien zitten in de kous. Sla de kousen niet om, zo vermijd u afknelling.
Voor het dragen wassen • binnenstebuiten wassen • geen wasverzachter
gebruiken
COMPRESSANA hulpjes bij het aantrekken en GRIP speciale
handschoenen kunnen het aan- en uittrekken van de kousen
vergemakkelijken.

