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Informacja prasowa 

13 marca 2019, Warszawa 

Pokaż nogi na wiosnę 

Wiosna powoli puka do naszych drzwi. W sklepach już dawno nie ma śladu po kolekcjach 

zimowych, a i w naszych garderobach ciepłe swetry, puchowe kurtki i grube rajstopy 

powędrowały na dno szafy. Za chwilę odsłonimy nogi i zaczniemy nosić kwieciste sukienki, 

kolorowe tuniki czy najmodniejsze w tym sezonie spódnice. A co, jeśli nasze nogi nie są tak 

idealne jakbyśmy chciały? Są na to sposoby. 

Wiosna, ach to Ty! 

Ciepłe promienie słońca i idealna, wiosenna pogoda, sprawiają, że po długiej zimie kobiety 

częściej odkrywają nogi. Ale jak tu założyć spódnicę czy krótsze shorty, jeśli na naszych 

nogach pojawiły się rozległe pajączki czy sine, kręte żylaki? Żeby poszerzone naczynie 

przestało być widoczne, musimy sprawić, żeby przez nie płynęła krew. W tym celu zaleca się 

noszenie dobrej jakości rajstop, podkolanówek lub pończoch przeciwżylakowych np. marki 

Venoflex. Ich działanie polega na stopniowanym ucisku, dzięki któremu krew jest wypychana 

z dolnych partii nóg. Ale trzeba pamiętać, by wkładać je przed wstaniem z łóżka, gdy krew 

jeszcze nie zdążyła się przemieścić i zdejmować dopiero przed snem. Marka Venoflex wyszła 

naprzeciw oczekiwaniom klientek i w swojej ofercie posiada specjalne linie wyrobów 

uciskowych, które skutecznie pochłaniają i odprowadzają wilgoć, dlatego śmiało możemy je 

nosić w sezonie wiosenno-letnim. Wśród nich znajdują się m.in. Venoflex Fast Lin, Incognito 

Absolu czy Secret. Co zapewniają? Przede wszystkim komfort i pewność siebie, dzięki 

możliwości podkreślenia wyjątkowego atutu, jakim są nogi. Dzięki neutralności 

kolorystycznej i łatwości noszenia ich z dominującymi w tym sezonie kolorami, z 

powodzeniem możemy wyglądać modnie tej wiosny. I to bez kompleksów! 
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• Venoflex Incognito Absolu linia transparentnych 

wyrobów przeciwżylakowych dla wymagających 

kobiet. Wykonane w standardzie ASQUAL. To 

wyjątkowo łatwe do zakładania, komfortowe 

wyroby, gwarantujące efekt drugiej skóry. 

Podkolanówki wykończone unikalnym, 

dwustrefowym mankietem INDIT ze strefą 

pojedynczej grubości z nicią antypoślizgową 

zabezpieczającą przed obsuwaniem się wyrobu oraz strefą podwójnej grubości dla 

optymalizacji komfortu. Wzmocniona i jednocześnie dyskretna pięta z technologią 

zapobiegającą puszczaniu oczek. 

 

 

• Venoflex Secret to ekonomiczna linia wyrobów 

przeciwżylakowych dla kobiet w standardzie ASQUAL. 

Półtransparentna, miękka siateczka, wzmocniona pięta i 

łuk stopy oraz płaskie szwy w okolicy palcowej 

zapewniają komfort w noszeniu każdego dnia. Działanie 

antybakteryjne. Możliwość prania w pralce. 
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• Venoflex Fast Lin to damskie podkolanówki 

przeciwżylakowe z dodatkiem lnu oraz wiskozy w 

standardzie ASQAL. Wykonane w technologii Fast. 

Wyjątkowo łatwe do zakładania. Wykończone 

unikalnym, pojedynczym mankietem, niwelującym 

efekt opaski uciskowej. Płaskie, szwy w górnej części 

palcowej zapewniają komfort i swobodę stopie. 

Niezwykle miękkie, delikatne dla skóry. 

Podkolanówki pochłaniają i odprowadzają wilgoć, 

zapewniając komfort i uczucie chłodzenia, stąd 

polecane do stosowania w okresie wiosenno- letnim. Hipoalergiczne, przyjazne dla 

skóry. Trwałe, odporne na mechacenie. Wyjątkowy damski wzór. Możliwość prania w 

pralce w temperaturze do 40C. 
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