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S   Vörunr.: 19001125  2 stk/pk.       M   Vörunr.: 19001126  2 stk/pk.       L   Vörunr.: 19001127  2 stk/pk.
strikam. 5694310163026 strikam. 5694310163033 strikam. 5694310163040

S   Vörunr.: 19003026  1 par/pk.       M   Vörunr.: 19003028  1 par/pk.       L   Vörunr.: 19003030  1 par/pk.
strikam. 5694310163057 strikam. 5694310163064 strikam. 5694310163071

Heelen Fit er notuð til að rétta  stóru tá af  þegar 
aflögun hefur orðið á tábergslið stóru táar. Hún 
dregur úr þrýstingi, álagi og eymslum í liðnum auk 
þess sem notkun Fitjar getur hamlað frekari aflögun 
liðsins. Heelen Fit mýkir einnig húðina og minnkar 
núning á milli tánna. Athugið að Heelen Fit er oft 
notuð með „Heelen Klæddri liðhlíf fyrir stóru tá“ 
og „Heelen Liðhlíf fyrir stóru tá“ sem eru ætlaðar 
til að hlífa aumum liðum.

• Réttir af tær sem valda óþægindum 
• Minnkar álag og sársauka við tábergslið 

tóru táar
• Aðskilur og hlífir tánum og mýkir húðina
• Má þvo og nota aftur og aftur 

Fit

Hvalur

Heelen Hvalur linar óþægindi frá hamartám, tám 
með krepptri kjúku eða tám bognum af liðagigt. 
Hann dregur úr þrýstingi á tágóma og minnkar álag 
á beinin í fætinum. Þannig auðveldar Hvalurinn fólki 
að ganga eðlilega.

• Deyfir höggálag og jafnar út þrýsting á tærnar
• Styður við innkrepptar tær og minnkar þrýsting á 

tágóma og táberg
• Tilvalið fyrir mikið krepptar tær eða hamartær
• Má þvo og nota aftur og aftur

Ein stærð  Vörunr.: 19001026  2 stk/pk.    strikam. 5694310163088 

Heelen Hólkar fyrir litlu tær  draga úr þrýstingi 
og núningi og koma þannig í veg fyrir eða lina 
óþægindi frá líkþornum, siggi og blöðrum. Hólkarnir 
eru teygjanlegir og fyrirferðarlitlir og passa í flestan 
skófatnað.

• Draga úr þrýstingi og núningi
• Lina sársauka frá líkþornum, siggi, blöðrum, 

sprunginni húð og aumum naglaböndum
• Draga úr óþægindum í tám og fingrum og  flýta 

fyrir bata
• Má þvo og nota aftur og aftur

Hólkar fyrir litlu tær

Heelen Gelhettur á tær eða fingur eru úr mjúku 
og teygjanlegu geli sem hlífir, minnkar núning 
og þrýsting og mýkir húðina. Gelið er þykkast 
fremst við gómana og er með loftgati til að tryggja 
öndun. Hliðarnar eru úr þynnra geli, þannig næst 
hámarksvirkni án þess að umfang valdi óþægindum.

• Minnkar óþægindi frá inngrónum nöglum, 
líkþornum, hamartám og aumum tágómum

• Umlykur tána eða fingurinn, linar sársauka, 
heldur húðinni rakri og hlífir henni

• Hentar bæði fyrir tær og fingur
• Má þvo og nota aftur og aftur

S/M   Vörunr.: 19001075  2 stk/pk.       L/XL   Vörunr.: 19001076  2 stk/pk.       XXL   Vörunr.: 19001077  2 stk/pk.
strikam. 5694310163125 strikam. 5694310163132 strikam. 5694310163149

Gelhetta á tær eða fingur

xStoðhlífar

Heelen Þunn fit dregur úr óþægindum vegna 
líkþorna, þrýstings og sinadráttar í tám.  Hún aðskilur 
tærnar mjúklega og verndar skakkar tær fyrir 
þrýstingi og núningi.

• Dregur úr þrýstingi og núningi 
• Aðskilur tærnar mjúklega og hlífir  skökkum tám
• Linar óþægindi frá tám og flýtir fyrir bata
• Má þvo og nota aftur og aftur

Þunn fit
S/L   Vörunr.: 19001102  3 stk/pk.  strikam. 5694310163002       XL   Vörunr.: 19001103  2 stk/pk.  strikam. 5694310163019

Heelen Hólkar fyrir tær eða fingur draga úr 
þrýstingi og núningi og koma þannig í veg fyrir 
eða lina óþægindi frá líkþornum, siggi og blöðrum. 
Hólkarnir eru teygjanlegir og fyrirferðarlitlir og passa 
í flestan skófatnað. Má þvo og nota aftur og aftur. 

• Draga úr þrýstingi og núningi
• Lina sársauka frá líkþornum, siggi, blöðrum, 

sprunginni húð og aumum naglaböndum
• Draga úr óþægindum í tám og fingrum og flýta 

fyrir bata
• Má þvo og nota aftur og aftur

S   Vörunr.: 19001027  2 stk/pk.  M   Vörunr.: 19001028  2 stk/pk       L   Vörunr.: 19001029  2 stk/pk
 strikam. 5694310163095 strikam. 5694310163101 strikam. 5694310163118

Hólkar  fyrir tær eða fingur
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Stoðhlífar

Ein stærð   Vörunr.: 19008101  2 stk/pk.  strikam. 5694310163156

Heelen Hælverðir eru úr sveigjanlegu geli. Þeir eru 
ætlaðir inn í hælkappa á skóm til þess að draga úr 
fleiðurmyndun, núningi, þrýstingi og blöðrumyndun 
aftan á hælnum. Hælverðirnir eru sjálflímandi og 
festast tryggilega við flest efni. Hælverðina skal líma 
innan á hælkappana í skónum þar sem hætta er á að 
húðin verði fyrir núningi eða þrýstingi.

• Hlífa hælunum og draga úr núningi
• Lagaðir eftir hælnum og passa í flesta skó
• Halda lögun sinni og virkni og fletjast ekki út
• Má þvo og nota aftur og aftur

Hælverðir

Ein stærð   Vörunr.: 19008102  6 stk/pk.  strikam. 5694310163163

Heelen Geldropa má nota til að aflétta þrýstingi 
og minnka eymsli vegna núnings frá skófatnaði, 
spelkum eða gifsi. Bakhliðin límist vel við flesta fleti.

• Minnka þrýsting og núning á beinaberum stöðum
• Droparnir halda lögun sinni en fletjast ekki út 

eins og sum önnur efni
• Geldroparnir hafa sjálflímandi bakhlið sem límist 

vel við flesta fleti
• Má þvo og nota aftur og aftur

Geldropar

Heelen Gelpúðar fyrir tær eða fingur eru ætlaðir til 
að aflétta þrýstingi, koma í veg fyrir og lina sársauka 
t.d. vegna líkþorna, siggs, blaðra, skakkra táa og 
sprunginnar húðar. Gelpúðinn ver auma svæðið, 
minnkar þrýsting og núning og mýkir húðina. 
Púðarnir sitja á mjúkum og teygjanlegum tauhólki 
sem heldur þeim á réttum stað. Má þvo og nota 
aftur og aftur.

• Minnka þrýsting og núning, verja aum svæði og 
mýkja húðina

• Koma í veg fyrir og lina sársauka t.d. vegna 
líkþorna, siggs, blaðra, skakkra táa eða harðrar 
sprunginnar húðar á tám og fingrum

• Þægilegir og sitja vel án annars stuðnings
• Má þvo og nota aftur og aftur

Gelpúðar fyrir  tær eða fingur                                                                                                                                                                           
Vörunr.: 19001000  3 stk/pk.  strikam. 5694310163170       L/XL   Vörunr.: 19001001  3 stk/pk.  strikam. 5694310163187

Heelen Klæddar gelhettur draga úr þrýstingi 
og núningi og koma þannig í veg fyrir eða lina 
óþægindi frá líkþornum, siggi, inngrónum nöglum 
og blöðrum. Má þvo og nota aftur og aftur.

• Linar sársauka frá inngrónum nöglum, líkþornum, 
sprungum, hamartám og aumum tágómum 

• Umlykur tána eða fingurinn. Hlífir og mýkir 
húðina og heldur henni rakri

• Hentar bæði fyrir tær og fingur
• Saumlaus og hentar því vel fyrir viðkvæma húð
• Má þvo og nota aftur og aftur

S/M   Vörunr.: 19001053  2 stk/pk.       L/XL   Vörunr.: 19001054  2 stk/pk.       XXL   Vörunr.: 19001055  2 stk/pk.
strikam. 5694310163194 strikam. 5694310163200 strikam. 5694310163217

Klædd gelhetta  fyrir tær eða fingur

S   Vörunr.: 19003005   1 par    strikam. 5694310163224       L   Vörunr.: 19003007   v 1 par    strikam. 5694310163231

Tábergshlíf með lykkju

Heelen Tábergshlíf með lykkju er úr mjúku geli 
og er með teygjanlegri tálykkju sem ætluð er til að 
halda hlífinni á réttum stað. Tábergshlífin dempar 
höggálag, minnkar núning, sviða og verki og dregur 
úr myndun siggs og líkþorna undir táberginu. Hlífina 
má þvo og nota aftur og aftur.

• Dregur úr óþægindum vegna þrýstings og 
núnings

• Dempar höggálag
• Dregur úr myndun siggs og líkþorna
• Hægt að þvo og nota aftur og aftur
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xStoðhlífar

S/M   Vörunr.: 19001279  2 stk/pk.  strikam. 5694310163248     L/XL   Vörunr.: 19001280  2 stk/pk.  strikam. 5694310163255

Heelen Tábergsvefja hentar sérlega vel til að verja 
tábergið þegar notaðir eru spariskór, háir hælar eða 
aðrir þröngir skór. Gelpúðinn er mjúkur, hlífir vel 
gegn þrýstingi og núningi og minnkar sviða og verki 
undir táberginu. Efnið í vefjunni er þunnt og mjúkt, 
fellur vel að fætinum og er stillanlegt fyrir hvern  og 
einn.

• Minnkar höggálag, dregur úr verkjum, núningi og 
siggmyndun undir tábergi

• Hentar vel til að nota í háhælaða skó eða annan 
þröngan skófatnað

• Góð fyrir þá sem hafa rýran fitupúða undir 
táberginu, sigg eða líkþorn og þá sem hafa 
Mortons taugahnúta

• Má þvo og nota aftur og aftur

Tábergsvefja

 L/XL  Vörunr.: 19001276  2 stk/pk.  strikam. 5694310163262

Klædd tábergshlíf með lykkju

Heelen Klædd tábergshlíf með lykkju er úr 
mjúku geli sem klætt er báðum megin með þunnu 
bakteríuhamlandi efni. Tábergshlífin dempar 
höggálag, minnkar sviða og verki undir táberginu 
og dregur úr siggmyndun vegna núnings. Auðvelt 
er að sníða tábergshlífina til eftir skófatnaði. Hún er 
endingargóð og hana má þvo og nota aftur og aftur.

• Dregur úr óþægindum vegna þrýstings og 
núnings

• Dempar höggálag
• Dregur úr myndun siggs og líkþorna
• Þunn og þægileg svo hægt er að nota hana í skóm 

sem falla þétt að fætinum
• Má þvo og nota aftur og aftur

S   Vörunr.: 19001342  2 stk/pk.  strikam. 5694310163279     L   Vörunr.: 19001343  2 stk/pk.  strikam. 5694310163286

Hlíf fyrir tær og táberg

Heelen Hlíf fyrir tær og táberg er úr mjúku geli 
sem klætt er báðum megin með þunnu efni sem 
hamlar vexti örvera. Hlífin er ætluð til að verja 
krepptar tær og aumt táberg. Hún dregur úr núningi, 
þrýstingi og myndun siggs og líkþorna ofan á tám, á 
tágómum og undir tábergi.

• Dregur úr óþægindum vegna þrýstings og 
núnings

• Minnkar verki og sviða
• Dregur úr myndun siggs og líkþorna ofan á tám,  á 

tágómum og undir tábergi
• Sérlega gott fyrir þá sem hafa krepptar tær og 

tábergssig
• Hægt að þvo og nota aftur og aftur

S   Vörunr.: 19001322    1 par    strikam. 5694310163293     L   Vörunr.: 19001324    1 par    strikam. 5694310163309

Klædd tábergshlíf

Heelen Klædd tábergshlíf er með mjúkum gelpúða 
sem dempar höggálag, minnkar sviða og verki undir 
táberginu og dregur úr myndun siggs og líkþorna. 
Tábergshlífin er úr sterku en fíngerðu efni sem lagar 
sig að fætinum. Hún er endingargóð og hana má 
þvo og nota aftur og aftur.
Gelið í Heelen Klæddri tábergshlíf er mjúkt, 
endingargott og heldur lögun sinni og eiginleikum. 
Efnishlutinn er fíngerður en sterkur og fellur vel að 
fætinum.

• Dregur úr óþægindum vegna þrýstings og 
núnings

• Dempar höggálag
• Dregur úr myndun siggs og líkþorna
• Situr vel og lagar sig að fætinum
• Hægt að þvo og nota aftur og aftur 

S   Vörunr.: 19001306  1 stk/pk.  strikam. 5694310163316     L   Vörunr.: 19001307  1 stk/pk.  strikam. 5694310163323

Heelen Klædd liðhlíf fyrir stóru tá er úr fínlegu 
efni sem fellur mjúklega að fætinum. Við lið stóru 
táar liggur mjúkur gelpúði sem hlífir liðnum og 
afléttir þrýstingi frá skófatnaði. Að auki styður hlífin 
mjúklega við liðinn.
Athugið að þessi vara er oft notuð með 
„Heelen Fit“ sem er ætluð til að halda stóru tá  í 
réttri stöðu.

• Hönnuð til að nota með flestum gerðum  af 
skófatnaði

• Mjúkur gelpúði linar sársauka frá tábergslið  stóru 
táar

• Passar bæði á hægri og vinstri fót
• Má þvo og nota aftur og aftur

Kædd liðhlíf fyrir stóru tá
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Stoðhlífar

Ein stærð   Vörunr.: 19001319 1 stk/pk.  strikam. 5694310163347

Heelen Liðhlíf fyrir litlu tá er ætluð til að hlífa 
aumum tábergslið litlu táar. Liðhlífin er úr mjúku og 
teygjanlegu geli sem fellur vel að fætinum, hún hlífir 
liðnum og afléttir þrýstingi frá skófatnaði og mýkir 
og nærir húðina.

• Linar sársauka við tábergslið litlu táar og minnkar 
óþægindi vegna núnings og þrýstings frá 
skófatnaði 

• Situr vel á fætinum og er hægt nota með flestum 
gerðum af skófatnaði, einnig spariskóm og háum 
hælum

• Passar bæði á hægri og vinstri fót
• Hægt að þvo og nota aftur og aftur

Liðhíf fyrir litlu tá

Ein stærð   Vörunr.: 19001316  1 stk/pk.  strikam. 5694310163330

Heelen Liðhlíf fyrir stóru tá er ætluð til að  hlífa 
aumum tábergslið stóru táar. Hlífin er úr teygjanlegu 
geli sem fellur vel að fætinum, afléttir þrýstingi frá 
skófatnaði og mýkir og nærir húðina.
Athugið að þessi vara er oft notuð með „Heelen Fit“ 
sem er ætluð til að halda stóru tá í réttri stöðu.

• Linar sársauka við tábergslið stóru táar 
• Passar bæði á hægri og vinstri fót
• Situr vel á fætinum og er hægt nota með flestum 

gerðum af skófatnaði, einnig spariskóm og háum 
hælum

• Hægt að þvo og nota aftur og aftur

Liðhlíf fyrir stóru tá

Ein stærð   Vörunr.: 19003151  3 stk/pk.  strikam. 5694310163354

Heelen Margnota gelhringir eru ætlaðir til að 
létta þrýstingi af líkþornum, blöðrum og aumum 
beinaberum stöðum. Hringirnir eru úr 100% hágæða 
ofnæmisprófuðu sílikoni og yfirborðið er klætt 
ofnu teygjanlegu efni sem hamlar vexti örvera. Þeir 
eru sjálflímandi og fletjast ekki út við endurtekna 
notkun. Hringina má þvo og nota aftur og aftur.
Sílikonið hefur mýkjandi áhrif á húðina og getur 
bætt útlit gamalla og nýrra öra.

• Sjálflímandi hringirnir minnka þrýsting og 
núning á aumum stöðum og mýkja húðina

• Sérlega gott fyrir þá sem hafa líkþorn, blöðrur 
eða eymsli á beinaberum stöðum

• Einnig má líma gelhringina inn í skófatnað
• Má þvo og nota aftur og aftur

Margnota gelhringir  á líkþorn

Ein stærð   Vörunr.: 19003201  3 stk/pk.  strikam. 5694310163361

Heelen Margnota gelhringir - egglaga eru ætlaðir 
til að létta þrýstingi af líkþornum, blöðrum og 
aumum beinaberum stöðum. Hringirnir eru úr 100% 
hágæða ofnæmisprófuðu sílikoni og yfirborðið 
er klætt ofnu teygjanlegu efni sem hamlar vexti 
örvera. Þeir eru sjálflímandi og fletjast ekki út við 
endurtekna notkun. Hringina má þvo og nota aftur 
og aftur.
Sílikonið hefur mýkjandi áhrif á húðina og getur 
bætt útlit gamalla og nýrra öra.

• Sjálflímandi hringirnir minnka þrýsting og 
núning á aumum stöðum og mýkja húðina

• Sérlega gott fyrir þá sem hafa líkþorn, blöðrur 
eða eymsli á beinaberum stöðum

• Einnig má líma gelhringina inn í skófatnað
• Má þvo og nota aftur og aftur

Margnota gelhringir  á líkþorn – egglaga

Heelen Margnota hlífðarhúð er hægt að nota 
hvar sem er á líkamanum til að draga úr núningi og 
staðbundnum þrýstingi. Hlífðarhúðin er úr 100% 
hágæða ofnæmis prófuðu sílikoni, hún er 2 mm þykk, 
klædd mjúku og teygjanlegu örverueyðandi efni. 
Hægt er að sníða hlífðarhúðina til eftir þörfum, þvo 
hana og nota aftur  og aftur.

• Sjálflímandi hlífðarhúðin verndar viðkvæma húð 
og veitir henni raka

• Dregur úr þrýstingi og núningi hvar sem er á 
líkamanum

• Getur bætt útlit gamalla eða nýrra öra
• Auðvelt að taka af
• Má þvo og nota aftur og aftur

102x153  mm  Vörunr.: 19003080   1 stk/pk.  strikam. 5694310163378

Margnota hlífðarhúð
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xSport

Ein stærð   Vörunr.: 19001405  2 stk/pk.  strikam. 5694310163408

Heelen Gelhlíf fyrir ökkla er ætluð til að hlífa ökkla-
beinunum og styðja við ökklann. Hún er úr mjúku 
teygjanlegu efni sem veitir þægilegan stuðning. 
Hringlaga gelpúðarnir hlífa ökklabeinunum við 
þrýstingi, núningi og höggum. Gelhlífina má nota 
undir stoðhlífar, spelkur og skófatnað í daglegu lífi 
eða við íþróttaiðkun.

• Ver ökklabeinin, styður við ökklann og mýkir 
húðina

• Mjúk, þægileg og situr vel á fætinum
• Gelið í púðunum mýkir og nærir húðina
• Frábær til að nota í stígvél, stífan skófatnað og 

undir spelkur 
• Má þvo og nota aftur og aftur

Gelhlíf fyrir ökkla

Heelen Gelhlíf fyrir hæl og rist er ætluð til að 
hlífa hæl, hásin og rist fyrir höggálagi, núningi og 
þrýstingi. Gott fyrir þá sem verða fyrir núningi ofan 
á rist frá skófatnaði, hafa eymsli í hæl og hásin, 
hælspora, bólgur í hæl eða bólgur í festingum við 
hásin. Hlífin er úr mjúku, teygjanlegu efni sem veitir 
þægilegan stuðning við ökklann. Gelpúðarnir eru 
mótaðir eftir líkamanum og þá má teygja á alla 
vegu svo þeir sitji sem best. Gelhlífina má nota með 
skófatnaði í daglegu lífi eða við íþróttaiðkun.  

• Gelpúðar verja hæl, hásin og rist
• Mjúk, þægileg og situr vel á fætinum
• Ver húðina aftan á hælnum fyrir núningi og 

þrýstingi
• Dempar höggálag á hæl
• Hlífir ristinni við núningi og þrýstingi frá skófatnaði
• Gelið í púðunum mýkir og nærir húðina
• Passar í flestan skófatnað
• Má þvo og nota aftur og aftur

S   Vörunr.: 19001412  2 stk/pk.  strikam. 5694310163415     L   Vörunr.: 19001413  2 stk/pk.  strikam. 5694310163422

Gelhlíf fyrir hæl og rist

Heelen Gelhlíf fyrir hæl er ætluð til að hlífa 
hælnum og hásininni fyrir höggálagi, núningi og 
þrýstingi. Gott fyrir þá sem hafa eymsli í hæl og 
hásin, hælspora, bólgur í hæl eða bólgur í festingum 
við hásin. Hlífin er úr mjúku teygjanlegu efni sem 
veitir þægilegan stuðning við ökklann. Gelpúðinn 
er mótaður eftir líkamanum og hann má teygja á 
alla vegu svo hann sitji sem best. Gelhlífina má nota 
undir skófatnað í daglegu lífi eða við íþróttaiðkun.

• Mjúk og þægileg og situr vel á fætinum
• Ver húðina aftan á hælnum fyrir núningi og 

þrýstingi
• Dempar höggálag á hæl
• Gelið í púðanum mýkir og nærir húðina
• Passar í flestan skófatnað
• Má þvo og nota aftur og aftur

S   Vörunr.: 19001400  2 stk/pk.  strikam. 5694310163385     L   Vörunr.: 19001401  2 stk/pk.  strikam. 5694310163392

Gelhlíf fyrir hæl
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Mýkjandi

Mýkjandi hælasokkar

Heelen Mýkjandi hælasokkar eru með gelpúða 
sem formaður er eftir hælnum. Gelið gefur frá sér 
blöndu af húðnærandi og rakagefandi efnum. 
Þannig mýkja og næra hælasokkarnir þurra, 
flagnandi og sprungna húð. Hælasokkana er hægt 
að þvo og nota aftur og aftur, einnig má nota 
sokkana með rakakremum.

• Einstakt innra byrði mýkir og gefur húðinni raka.
• Gelið er ofnæmisprófað og hefur verið prófað og 

samþykkt af húðlæknum
• Frábærir fyrir þurra, flagnandi og sprungna húð 
• Auka vellíðan og bæta útlit húðarinnar
• Má einnig nota með rakakremum
• Má þvo og nota aftur og aftur

Mýkjandi gelsokkar

Heelen Mýkjandi gelsokkar hafa einstakt innra 
byrði úr geli sem gefur frá sér blöndu af húðnærandi 
og rakagefandi efnum. Þannig mýkja og næra 
gelsokkarnir húðina á fótunum og bæta útlit þeirra. 
Sokkana má þvo og nota aftur og aftur, einnig má 
nota gelsokkana með rakakremum.

• Einstakt innra byrði mýkir og gefur húðinni raka.
• Gelið er ofnæmisprófað og hefur verið prófað og 

samþykkt af húðlæknum.
• Frábært fyrir þurra, flagnandi og sprungna húð. 
• Auka vellíðan og bæta útlit húðar og naglabanda.
• Má einnig nota með rakakremum
• Má þvo og nota aftur og aftur

Mýkjandi gelhanskar

Heelen Mýkjandi gelhanskar hafa einstakt innra 
byrði úr geli sem gefur frá sér blöndu af húðnærandi 
og rakagefandi efnum. Þannig mýkja og næra 
gelhanskarnir húðina á höndunum og bæta útlit 
þeirra. Hanskana má þvo og nota aftur og aftur, 
einnig má nota gelhanskana með rakakremum.

• Einstakt innra byrði mýkir og gefur húðinni raka
• Gelið er ofnæmisprófað og hefur verið prófað og 

samþykkt af húðlæknum
• Frábært fyrir þurra, flagnandi og sprungna húð 

og naglabönd 
• Auka vellíðan og bæta útlit húðar og naglabanda
• Má einnig nota með rakakremum
• Má þvo og nota aftur og aftur

Mýkjandi ylglófar

Mýkjandi ylglófar veita milda hitameðferð við 
vægri gigt, stífum liðum, bólgum, tognunum og 
álagseinkennum í höndum. Þeir auka hreyfanleika 
handarinnar og örva blóðflæði. Að auki hafa 
glófarnir einstakt innra byrði úr geli sem gefur frá sér 
blöndu af náttúrulegum húðnærandi og rakagefandi 
efnum m.a. jójóba- og ólífuolíu. Þannig endurnæra 
Ylglófarnir hendurnar og mýkja húðina á sama tíma.

• Varmapokar með hörfræjum gefa frá sér 
þægilegan hita og mildan ilm

• Vasar eru fyrir varmapokann á báðum hliðum 
glófans

• Innra byrði ylglófanna er úr einstöku geli sem 
mýkir og nærir húð og naglabönd

• Ylglófana skal hita í örbylgjuofni
• Frábærir fyrir þurra, flagnandi og sprungna húð 

og naglabönd• Má þvo og nota aftur og aftur

Ein stærð   Vörunr.: 19000745    1 par    strikam. 5694310163477

Heelen Mýkjandi ylsokkar veita milda hitameðferð 
við vægri gigt, stífum liðum, bólgum, tognunum 
og álagseinkennum í fótum. Þeir auka hreyfanleika 
fótanna og örva blóðflæði. Að auki hafa sokkarnir 
einstakt innra byrði úr geli sem gefur frá sér blöndu 
af náttúrulegum húðnærandi og rakagefandi efnum 
m.a. jójóba- og ólífuolíu. Þannig endurnæra Ylsokk- 
arnir fæturna og mýkja jafnframt húðina.

• Varmapokar með hörfræjum gefa frá sér 
þægilegan hita og mildan ilm

• Vasar eru fyrir varmapokana á efri og neðri hlið 
sokkanna

• Innra byrði ylsokkanna er úr einstöku geli sem 
mýkir og nærir húðina

• Frábærir fyrir þurra, flagnandi og sprungna húð 
og naglbönd

• Ylsokkana skal hita í örbylgjuofni
• Má þvo og nota aftur og aftur

Mýkjandi ylsokkar

Ein stærð   Vörunr.: 19000608    1 par    w strikam. 5694310163439

Ein stærð   Vörunr.: 19000118    1 par    strikam. 5694310163446

Ein stærð   Vörunr.: 19000208    1 par    strikam. 5694310163453

Ein stærð   Vörunr.: 19000478    1 par    strikam. 5694310163460
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Strikanr. Vörunr. Lýsing Stærð Mynd

569 431016 3750 19007300

ÞUNN INNLEGG-Stuðningur undir 
táliði, táberg og fótboga-Dempun í hæl-
Full lengd-Skóstærð: 34-220mm

S

569 431016 3767 19007301

ÞUNN INNLEGG-Stuðningur undir 
táliði, táberg og fótboga-Dempun í hæl-
Full lengd-Skóstærð: 37-246mm

M

569 431016 3774 19007302

ÞUNN INNLEGG-Stuðningur undir 
táliði, táberg og fótboga-Dempun í hæl-
Full lengd-Skóstærð: 340-263mm

L

569 431016 3781 19007303

ÞUNN INNLEGG-Stuðningur undir 
táliði, táberg og fótboga-Dempun í hæl-
Full lengd-Skóstærð: 43-280mm

XL

569 431016 3729 19007025
ÞUNN INNLEGG-Tábergspúðar-Passa í 
spariskó-¾ lengd-Skóstærð: 36-195mm

S

569 431016 3736 19007026
ÞUNN INNLEGG-Tábergspúðar-Passa í 
spariskó-¾ lengd-Skóstærð: 38-205mm

M

569 431016 3743 19007027
ÞUNN INNLEGG-Tábergspúðar-Passa í 
spariskó-¾ lengd-Skóstærð: 40-215mm

L

569 431016 3613 19007000

DJÚP INNLEGG-Styðja vel við fótinn-
Hækkun undir tábergi-Dempun undir 
hælum og tábergi-¾ lengd-Skóstærð: 
36-158mm

S

569 431016 3620 19007001

DJÚP INNLEGG-Styðja vel við fótinn-
Hækkun undir tábergi-Dempun undir 
hælum og tábergi-¾ lengd-Skóstærð: 
38-172mm

M

569 431016 3637 19007002

DJÚP INNLEGG-Styðja vel við fótinn-
Hækkun undir tábergi-Dempun undir 
hælum og tábergi-¾ lengd-Skóstærð: 
40-182mm

L

569 431016 3644 19007003

DJÚP INNLEGG-Styðja vel við fótinn-
Hækkun undir tábergi-Dempun undir
hælum og tábergi-¾ lengd-Skóstærð:
42-200mm

XL

570 431016 3651 19007004

DJÚP INNLEGG-Styðja vel við fótinn-
Hækkun undir tábergi-Dempun undir
hælum og tábergi-¾ lengd-Skóstærð:
44-216mm

XXL

569 431016 3576 19007250
ÞUNN INNLEGG-Dempun innanfótar 
og undir hælum-Auka þægindi-Full 
lengd-Skóstærð: 35-227mm

S

569 431016 3583 19007251
ÞUNN INNLEGG-Dempun innanfótar 
og undir hælum-Auka þægindi-Full 
lengd-Skóstærð: 38-251mm

M

569 431016 3590 19007252
ÞUNN INNLEGG-Dempun innanfótar 
og undir hælum-Auka þægindi-Full 
lengd-Skóstærð: 41-266mm

L

569 4310163606 19007253
ÞUNN INNLEGG-Dempun innanfótar 
og undir hælum-Auka þægindi-Full 
lengd-Skóstærð: 44-292mm-XLarge

XL
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Strikanr. Vörunr. Lýsing Stærð Mynd

569 431016 3798 19007075
ÞYKK INNLEGG-Tábergspúðar-Dempun 
undir hælum og tábergi -Full lengd-
Skóstærð: 36-238mm

S

569 431016 3804 19007076
ÞYKK INNLEGG -Tábergspúðar-
Dempun undir hælum og tábergi -Full 
lengd-Skóstærð: 38-249mm

M

569 431016 3811 19007077
ÞYKK INNLEGG -Tábergspúðar-
Dempun undir hælum og tábergi -Full 
lengd-Skóstærð: 40-263mm

L

569 431016 3828 19007078
ÞYKK INNLEGG -Tábergspúðar-
Dempun undir hælum og tábergi -Full 
lengd-Skóstærð: 42-272mm

XL

569 431016 3835 19007079
ÞYKK INNLEGG -Tábergspúðar-
Dempun undir hælum og tábergi -Full 
lengd-Skóstærð: 44-290mm

XXL

569 431016 3842 19007080
ÞYKK INNLEGG -Tábergspúðar-
Dempun undir hælum og tábergi -Full 
lengd-Skóstærð: 46-296mm

XXXL

569 431016 3699 19005125
HÆLAINNLEGG FYRIR HÆLSPORA-
Mjúk dropalaga miðja-Hægt að 
fjarlægja miðju-Stærð: 8cm

S

569 431016 3705 19005126
HÆLAINNLEGG FYRIR HÆLSPORA-
Mjúk dropalaga miðja-Hægt að 
fjarlægja miðju-Stærð: 9,5cm

M

569 431016 3712 19005127
HÆLAINNLEGG FYRIR HÆLSPORA-
Mjúk dropalaga miðja-Hægt að 
fjarlægja miðju-Stærð: 10cm

L

569 431016 3668 19005075
HÆLAINNLEGG-Innanfótarstuðningur-
Rétta hælskekkju-Aukadempun í 
hælum-Stærð 11cm

S

569 431016 3675 19005076
HÆLAINNLEGG-Innanfótarstuðningur-
Rétta hælskekkju-Aukadempun í 
hælum-Stærð 11cm

M

569 4310163682 19005077
HÆLAINNLEGG-Innanfótarstuðningur-
Rétta hælskekkju-Aukadempun í 
hælum-Stærð 11cm

L
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