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Esnek yürümenin sırrı . 

eb fußelastic

Esnek yürümenin sırrı masaj yastıklı elastik EB 
Fuβelastic’ te yatmaktadır. 

Her adımda vücut ağırlığının basıncını esnek bir yürüyüşe 
dönüştürerek hareket aparatının tamamının yükünü azaltır 
ve büyüleyici bir yürüyüş sağlar.                                                                                                                                                              
EB Fuβelastic her adımda yepyeni bir yaşama duygusu 
sunar. 3 nokta destek sayesinde yürüme her yaştan birey 
için yeniden hoş bir deneyim olmakta.                                                                                                                                                                             
Canlandırıcı etkisi sayesinde aynı zamanda bacaklardaki 
damarlar da harekete geçirilerek, dolaşım etkili ve 
sürdürülebilir şekilde uyarılmaktadır. 

Ayak ve eklem ağrılarına karşı etkili yardım      

Tabanları yanan, ağırlaşmış ayaklar?

Omurga, eklem ve sırt ağrıları? 

eb fußelastic ile yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz!

Enine ve boyuna kemerleri destekler, ayağın normal 
yuvarlanma hareketini (pronasyon) iyileştirir     

Bacaklardaki kan dolaşımını artırır        

Görünmez ve her ayakkabıya uyar

Hatta sportif olarak aktif kişilere de uygundur     

Amortisör görevi görür 

Hafif ve yumuşak bir yürüyüş 

Patentli

Kemer destek 5 yıl garantilidir! 
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AKTİF KEMER DESTEK! 

Yaşam sevinci. Sağlıklı ayaklar - sağlıklı vücut.



Ömrümüz boyunca yürüyerek dünyanın etrafında 
neredeyse üç kez turlamış oluruz.

eb fußelastic 'in benzersiz çift ektisi 

Her ayakkabıya mükemmel uyum

eb fußelastic deneyimli uzmanlar tarafından ortopedik 
mağazalarda birebir ayağınıza göre ayarlanmaktadır. 

İncecik AKTİF KEMER DESTEK taşma, şişkinlik 
yapmaz ve açık ayakkabılar ile dahi kullanılabilir.  

Eşsiz eb fußelastic:

Basınç ve darbeleri esnek bir 
yürüyüşe dönüştürür! 

Çoğunlukla da sert asfalt ve parke taşlı yolların darbelerini 
absorbe edemeyen ayakkabılar giyeriz. Bu darbeler de 
hafifletilmemiş biçimde doğrudan eklemlere, kalça ve 
omurgaya iletilirler.                                                                                                                                                                                        
Sağlıklı insan ayağı, normal durumlarda ayak sorunlarına 
karşı koruyucu, 3 noktalı süspansiyonlu, doğal bir denge 
kabiliyetine sahiptir. Ayağımız, vücut ağırlığımızın yükünü  
karşılayarak, yana basmaları dengeleyen ve adımlardaki 
darbeleri absorbe eden üç destek noktaya ve üç köprüye 
sahiptir.                                                                                                                                                          
Yumuşak ve doğal toprak üzerinde yürüdüğümüz sürece tüm 
bu düzen çok iyi çalışır. Ancak sert ve esnek olmayan 
zeminlere geçtiğimiz an tüm bu etki ortadan kalkar.                                                        
Eşi benzeri olmayan AKTİF KEMER DESTEK işte tam da 
bunun için eb fußelastic tarafından geliştirilmiştir. 

Masaj yastıkçığı kan 
dolaşımını destekler ve 
bacaklardaki damarları 
harekete geçirir.  

Vücut ağırlığından dolayı oluşan
basınç.

eb fußelastic basınç ve darbeleri 
absorbe eder ve bunları üç destek 
noktası ile esnek ve rahat bir 
yürüyüşe dönüştürür. 

Yumuşak masaj pedi kan 
dolaşımını destekler ve 
bacaklardaki damarları harekete 
geçirir. 

Kemer destek basınç ve 
darbeleri absorbe ederek esnek 
bir yürüyüşe dönüştürür. 

Ayaklarınız harekete geçirilir ve doğal çalışmaları mümkün 
kılınır. 

Ayak kasları çalıştırılır.         

Sert adım darbeleri esnek bir yürüyüşe dönüştürülür. 

Ön ayak tabanına her adımda masaj yapılır.     

Baldır kas sistemi etkinleştirilir ve böylece kan dolaşımı 
iyileştirilir.

Ağrı kesici etkiyi anında ve kalıcı olarak hissedersiniz. 

Basınç ve darbeler 

www.fusselastic.com

Ayaklar, bacaklar ve eklemler 
için tam bir rahatlık!
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