
  
KATALYYTTINEN OMINAISUUS:  
mitä kosteampi ja lämpimämpi ympäristö sitä 
tehokkaammin X-Static toimii. Se on hyvin tärkeää, 
koska bakteerit syntyvät nimenomaan lämpimässä 
ja kosteassa ympäristössä
· 
 

Vendi Silver hopeasukat
Aidot ja alkuperäiset - Naisille ja miehille

SIIRTÄÄ LÄMPÖÄ: 
kesällä viilentävä ja 
talvella lämmittävä

 KESTÄVÄ: 
X-Static hopealanka on sidottu 
lujasti polymeeriin, jolloin 
se on kuidun fyysinen osa.  
Hopealangan kestävyyttä 
on testattu 260 pesu-
kerralla, testauksessa 
antimikrobinen 
vaikutus ei vähentynyt

torjuu bakteereja, sieniä ja 
muita pieneliöitä; tuhoaa 
99,9 % bakteereista tunnissa

HAJUTON: 
poistaa bakteerien aiheuttaman 
hajun

 ANTISTAATTINEN: 
vähentää staattista sähköä

LUONNOLLINEN: 
turvallinen ja myrkytön, ei sisällä kemi-
kaaleja tai torjunta-aineita; valmistettu 
puhtaasta hopeasta, luonnon alkuaineesta, 
joka ei allergisoi

TERAPEUTTINEN: 
hopealanka edistää 
jalkojen verenkiertoa ja 
ehkäisee jalkojen 
väsymistä 

ANTIMIK-
ROBINEN: 

Erikoissukka diabeetikoille ja jota voi suositella myös jalkojen turvotuksesta kärsiville. 

Silver Hopeasukilla on erityisiä terveyttä edistäviä vaikutuksia sen lisäksi, että ne näyttävät tyylikkäiltä ja 
ovat mukavat jalassa. Silver hopeasukat sisältävät X-Static -hopealankaa, jota johtavimmat sukkien valmistajat 
ovat käyttäneet jo lähes 35 vuotta, koska se on yksi parhaimmista ratkaisuista mikrobien syntymisen 
ennaltaehkäisyssä ja tuhoamisessa. Hopealankakuitua ovat tutkineet ja testanneet johtavat laitokset kaikkialla 
maailmassa ja se on laajalti hyväksytty lääketieteellisissä yhteisöissä, sitä käytetään monissa FDA: n 
hyväksymissä tuotteissa ja se on myös rekisteröity mikrobilääkkeinä EPA:ssa.
X-Static hopealankasukkien ominaisuudet:
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VENDI  X-STATIC / SILVER HOPEASUKAT

Hopeasukat on alunperin  suunniteltu erityisesti diabeetikoille, mutta nykyisin niitä käyttävät kaikki, jotka
arvostavat tyylikkyyttä ja käyttömukavuutta.  Hopealanka stimuloi verenkiertoa. Ei kiristävää kumia vaan 
erikoiskudottu pehmeä varsi, joka ei kiristä, mutta pysyy hyvin ylhäällä. Sopii niin diabeetikoille kuin 
jalkojen turvotuksesta kärsiville. Valmistettu laadukkaasta Öko-Tex sertifioidusta pehmeästä kampapuu-
villasta. EDA (The European Defence Agency):n testaama ja hyväksymä. Suosittu ympäri vuoden.

Tilaukset ja lisätiedot:
Puh. Jarkko Mäenpää 0505226152
info@caramoda.fi 

Tuotenumero 8760  

Sama sukka kuin 8761 mukavan 
pehmeällä froteepohjalla. 

:  37-38,    39-41 Naisten koot
:  40-42,    43-45,    45-48Miesten koot

 Musta,    BeesiVärit:   

Koostumus:   
82 % kampapuuvilla
   12% polyamidi
   2% lycra
   4% hopealanka

  6,70 e/pari (0% ALV) Hinta:  

Tuotenumero 8761
Sama sukka kuin 8760 sileällä sisäpohjalla.

:  37-38 ja  39-41 Naisten koot
: 40-42,    43-45 ja    45-48Miesten koot

 Musta, BeesiVärit:   

Koostumus:   
78% kampapuuvilla
   16% polyamidi
   2% lycra
   4% hopealanka

 6,70 e/pari (0% ALV)Hinta:   

Valikoimissamme on myös mm. lentosukat.
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