100% Merino
Antidruk Wol
• Voor wandelaars, skiërs en overige
(duur)sportbeoefenaars.
• Voor mensen met dagelijkse voetklachten
door te hoge druk in de schoenen of door
standsafwijkingen aan de voeten
(bijv. bij reumatische aandoeningen).

De wol van het merino-schaap blinkt uit in zijn
bijzondere kwaliteit. Het is 100% pure merinowol en is gekamd waardoor alleen de lange vezels
behouden worden. De wol is ecologisch gewassen waarbij er geen chemische stoffen gebruikt
worden. Hierdoor behoudt de wol zijn natuurlijke
wolvet (lanoline). De wol heeft een zelfreinigend
vermogen en werkt vochtregulerend, is antibacterieel en is schimmelwerend. Merinowol is
zeer zacht van structuur en daarom geschikt voor
tal van toepassingen. Hierdoor draagt het zeer
aangenaam en past het zich bij (voet)bewegingen
aan.

De Merino Antidruk Wol is te gebruiken door stukken wol tussen de tenen
of op andere drukplekken aan te brengen en zorgt zo voor verlichting en

voorkomt blaarvorming.

De Merino Antidruk Wol is niet alleen uitermate geschikt voor
wandelaars, skiërs en overige (duur)sportbeoefenaars maar zeker
ook voor mensen met reumatische aandoeningen of andere
voetproblemen door standsafwijkingen van tenen/gewrichten,
koude voeten, branderige en vermoeide voeten of te weinig
vetpolster onder de voeten. Zo kan de wol heel goed gebruikt
worden bij wintertenen, blauwe plekken, pijnlijke hielen en
pijnlijke nagels, bij beginnende likdoorns en blaren.

Voordelen van 100% Merino Antidruk Wol:
• Onze wol is afkomstig van Europese Merino-schapen
en is ecologisch verwerkt.
• Is gemakkelijk afscheurbaar en zonder verontreinigingen.
• Is geurvrij, absorbeert transpiratievocht en ventileert,
waardoor het wolvet behouden blijft.
• Merinowol verwarmt in de winter en verkoelt in de zomer.
• Werkt drukontlastend.
• Verzacht eerder ontstane blaren én voorkomt blaarvorming.
• Beschermt teennagels en voetgewrichten.
• Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid.
• Is biologisch afbreekbaar dus niet schadelijk voor het milieu!
• Voorkomt schimmelinfecties tussen de tenen omdat de wol
de huid goed droog houdt.
• Is bij kneuzingen te gebruiken als anti-drukwol.
Gebruiksaanwijzing:
Breng Merino Antidruk Wol rechtstreeks aan op de pijnlijke plek
en u voelt direct verlichting. Wikkel zo nodig wol rondom en
evt. tussen uw tenen. Draag altijd sokken want zij helpen de wol
rondom de pijnlijke plekken te fixeren.
De Merino Antidruk Wol is ook heel goed preventief te gebruiken.
Breng hem dan ter bescherming aan op kwetsbare plekken.
Pas de wol niet toe bij:
• Een beschadigde huid of op open wonden.
• Indien u allergisch bent voor lanoline (wolvet).
• Bij neuropathie gelieve te overleggen met uw huisarts.
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Merino Antidruk Wol
is verkrijgbaar in
15, 25 en 50 gram.

