Therapiesokken
Een innovatie in de behandeling van pijn door een afwijkende teenstand, pijnlijke hielen,
kloven, likdoorns, wratten, littekens, een overgevoelige huid of een doorgezakte voet.

De therapeutische COMFORTSKINTM sokken hebben een of meerdere
zones met medisch visco-elastisch polymeer voorzien van minerale olie.
Dat biedt een aantal onmiskenbare voordelen:
bescherming tegen druk en wrijving
rehydratie voor verhoogde elasticiteit en weerbaarheid van de huid
micromassage om het herstel van de huid te stimuleren.

Voorvoetklachten

Hallux Valgusklachten

Hielklachten

Teenklachten

Kleine teenklachten

Denk hierbij aan voorvoetpijn,
‘Metatarsalgie’ en pijnlijke
likdoorns en eelt.

Klachten aan de bult aan het
gewricht van de grote teen
(bunion). Denk hierbij aan hallux valgus (scheefstand grote
teen).

De pijnlocatie waar de pijn
onder of achter de hiel zit.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
pijnlijke hiel door een slecht vetkussen onder de hiel en pijnlijke
bursitis achter op de hiel

Klachten waar de pijn op de
tenen zit. Denk hierbij aan
klauwtenen, hamertenen.

Klachten waar het gewricht van
de kleine teen zit.
Bij scheefstand kleine teen
(bunionette).

COMFORTSKINTM Therapiesokken
zijn verkrijgbaar in diverse modellen
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