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Kolekce s kožešinou



Kolekce obuvi s vnitřkem vyrobeným z přírodní ovčí vlny je doporučována nejen na dlouhé, chladné, zimní večery, 
ale i pro studené nohy, což je problém zapříčiněný různého druhu nemocemi, mj. cukrovkou, chudokrevností nebo 

aterosklerózou. Klasické barvy, snadné obouvání, vysoce kvalitní materiály, které zajišťují nohám 
dostatečnou cirkulaci vzduchu, splní očekávání těch nejnáročnějších odběratelů. 

Podporuje úlevu od bolesti, pomáhá neutralizovat účinky negativních magnetických polí a podzemních 
pramenů. Jemné a načechrané chlupy mají antistresové a relaxační vlastnosti, a proto se doporučují 
zejména pro starší osoby. Vzhledem k mnoha zdravotním vlastnostem odborníci doporučují přírodní ovčí 
vlnu osobám s revmatismem; při zánětech svalů a kloubů; s vysokou úrovní stresu (např. v neurózách) 
a lidem s chronickými úzkostnými poruchami.

Léčebné

Vlastnosti stélky z přírodní ovčí vlny:

Obzvláště důležité v případě tzv. studených nohou, které se vyskytují u lidí:
- s nesprávným krevním oběhem - různé druhy chudokrevnosti (např. anémie, ateroskleróza) nebo 
srdeční choroby;
- s metabolickými problémy - hypotyreóza, diabetes mellitus, poškození nervů (v případě neuropatie);
- kuřáků - tabák smršťuje krevní cévy a tím snižuje koncentraci krve;
- s nízkou imunitou - udržuje optimální teplotu chodidel, zabraňuje jejich podchlazení;
Vlákna ovčí vlny mají schopnost smršťovat se a expandovat, což znamená, že noha, které je v přímém 
kontaktu s ní, se v teplejších dnech potí mnohem méně, a v mrazivých dnech nemrzne. Přírodní ovčí 
vlna propouští vzduch dovnitř boty a zároveň udržuje uvnitř teplo. Toto řešení ovlivňuje správnou 
cirkulaci vzduchu.

Termoregulační

Hlavní složkou struktury ovčí vlny je protein, který vytváří nepřátelské prostředí pro nebezpečné bakterie 
a viry. Kromě toho, ovčí vlna nezpůsobuje nadměrné pocení nohou, a tak zamezuje růst plísní a bakterií 
a neutralizuje nepříjemné pachy.

Antibakteriální

Osoby s obzvláště citlivou a jemnou pokožkou nejsou vystaveny alergenním faktorům.

Antialergické

Ovčí vlna obsahuje lanolin, který pokrývá všechny chlupy a ničí bakterie a roztoče, což způsobuje, 
že se vlna snadno udržuje v čistotě.

Samočisticí

Ovčí vlna neobsahuje zdraví škodlivé sloučeniny chrómu.
Ekologické
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