
®RUCK  DRUCKSCHUTZ SMARTGEL
Termoplastyczny żel polimerowy wyróżnia się niezwykłą delikatnością 
i wieloma możliwościami zastosowania. 100% medyczny, termoplastyczny 
elastomer, antyalergiczny, testowany dermatologicznie, działa 
przeciwgrzybiczo, wielokrotnie doceniany w produktach ortopedycznych. 
Wrażliwość żelu na ciepło sprawia, że potrafi się dopasować do każdego 
kształtu. Posiadają opatentowany system długotrwałego wydzielania 
preparatów pielęgnujących skórę. Dzięki temu miejsce zabiegu i skóra 
jest skutecznie chroniona.

Właściwości wyróżniające:

długotrwałe wydzielanie olejków i witamin do skóry
potrójny rozkład siły nacisku – stopień b. wysoki.
idealny dla diabetyków
antyalergiczny, przyjazny dla skóry
przewiewny, bardzo dobrze wchłania wilgoć
szczególnie nadaje się do skóry suchej i szorstkiej
można prać i ponownie używać

  RUCK® DRUCKSCHUTZ SMARTGEL 

RUCK® DRUCKSCHUTZ  smartgel,  kaptury  na  palce.

Bezszwowy materiał od wewnątrz otulony smartgelem. 
Kaptur chroni cały palec (stopy i dłoni) przed odciskami, 
pęknięciami, przy wrastających paznokciach, albo problemach 
z palcami młotkowymi. Idealne dla diabetyków. Podczas 
chodzenia wydziela i przekazuje naturalne olejki pielęgnacyjne 
do skóry m.in. z masłem karite. Delikatnie ją nawilża, pielęgnuje 
i wygładza.

RUCK® DRUCKSCHUTZ smartgel, 
rurki żelowe do przycinania.

Rurki można przycinać do długości 
według potrzeb. Wykonane są z miękkiego, 
rozciągliwego materiału tekstylnego i wysokiej 
jakości żelu. Te dwa materiały są ściśle z sobą 
połączone. Wykonane są z miękkiego, rozciągliwego 
materiału tekstylnego i wysokiej jakości żelu. Te dwa 
materiały są ściśle z sobą połączone.

RUCK®  DRUCKSCHTZ  smartgel, 
 rurki  o chronne  na  palce  stóp  do  przycinania.

Rurki ze specjalnej dzianiny są zintegrowane z okrągłymi 
poduszkami smartgelowymi. Bardzo dobrze nadają się na przestrzenie 
międzypalcowe w celu ochrony przed uciskiem i otarciem. Podczas 
chodzenia wydzielają i przekazują naturalne olejki pielęgnacyjne 
do skóry m.in. z masłem karite. Szczególnie dobrze działają 
w obrębie odcisków między palcami stóp, palców młotkowych 
i paznokci problematycznych. Forma pozostaje stabilna, są 
hipoalergiczne. Można je prać i ponownie używać.

  

3 oznaczenia

smartgel aloe vera: 
innowacyjny żel polimerowy 
wydziela medyczne olejki 
mineralne (aloe vera)

smartgel aloe vera +: 
innowacyjny żel polimerowy 
wydziela medyczne olejki 
mineralne (aloe vera) i witaminy 
z masłem karite, szczególnie 
polecany do skóry bardzo 
suchej i szorstkiej.

smartgel shock absorber: 
amortyzuje uderzenia 
i odkształcenia, idealnie chroni 
odstające kości przed 
podrażnieniami.

wchłanianie wilgoci, przewiewny
można prać i ponownie używać

materiał miękki, elastyczny i przyjazny dla skóry

perfekcyjna ochrona przed uciskiem i otarciem

wszystkie produkty są hipoalergiczne 
i testowane dermatologicznie

długotrwałe wydzielanie 
olejków i witamin do skóry

potrójny rozkład siły nacisku. Perfekcyjne 
odciążenie wszystkich miejsc uciskowych. 
poprzez ruch żelu wywoływany jest mikro 
masaż pobudzający krążenie krwi

3 rozmiary
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