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Sanitized® Silver

je špičková antimikrobiální úprava od renomované švýcarské společnosti Sanitized®.
Vyniká svou stálostí, naprostou nezávadností
a vysokou účinností. Pracuje na bázi iontů
stříbra a neobsahuje potenciálně problematické nanostříbro.
Úprava Sanitized® Silver je ve výrobcích
Avicenum aplikována přímo na povrchu
textilních vláken, tedy tam, kde dochází
k množení bakterií a plísní. Stříbro spolehlivě
účinkuje proti širokému spektru mikroorganismů. Ionty pronikají jejich buněčnou stěnou
a zamezí přísunu kyslíku a živin. Spolehlivě tak
zabrání dalšímu množení a vzniku kolonií,
které jsou často rezistentní i vůči běžnému
pracímu cyklu.
Stříbro díky tomu působí jako deodorant,
zabraňuje vzniku nepříjemných pachů
a zpříjemňuje každodenní nošení punčoch.
Současně chrání textilní vlákna před poškozením a zvyšuje trvanlivost výrobku.
Patentovaná úprava Sanitized® Silver je
vysoce stálá, zcela bezpečná pro lidský
organismus i životní prostředí a byla úspěšně
dermatologicky testována.
Společnost ARIES garantuje, že ve výrobcích
Avicenum nepoužívá nanostříbro.

Působení stříbra
na bakterie

Ve vlhkém prostředí
ionty stříbra lokalizují
a deaktivují bakterie.

Slimming Mikrokapsle Skintex®
Slimming Active Care

si můžete představit jako mikroskopické
soudečky fixované na povrchu textilních
vláken. Během nošení punčoch postupně
praskají a uvolňují účinné kosmetické látky.
Díky tomu dlouhodobě pečují o zdraví
a dobrou kondici Vaší pokožky. Rozdíl
skutečně pocítíte.
Uvolňují výtažky s anticelulitickým a zeštíhlujícím účinkem. Kofein, výtažek z mořských
řas, retinol a vitamín E podporují přirozené
odbourávání podkožního tuku. Olej z meruňkových jader, šípkový olej a bambucké máslo
hydratují pokožku.

Neupravené
vlákno
Upravené
vlákno

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu
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Naše produkty zdravotnej módy

sa od bežného pančuchového sortimentu
odlišujú. Rozdiel neuvidíte na prvý pohľad,
ale určite ho pocítite pri nosení. Výnimočnosť
produktov je predovšetkým v použitých
materiáloch,
prínosných
doplnkoch
a neustále sa zlepšujúcich technológiách.
Vyrábame pre Vás produkty, ktoré spĺňajú
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Prečo si zvoliť produkty
Avicenum FASHION?
- podporujú krvný obeh
- sú prevenciou proti vzniku kŕčových žíl
- majú vitalizačné a relaxačné účinky
(podporný tlak 8 – 10 mmHg)
Ve vlhkém prostředí
Působení stříbra
- majú elegantný a prirozený
vzhľad
ionty
stříbra lokalizují
na bakterie
- vynikajú antimikrobiálnouaúpravou
deaktivují bakterie.
Sanitized® Silver
- pančuchy majú dlhšiu životnosť
vďaka použitým kvalitným materiálom
- lemy a krajky pančúch neškrtia,
pričom pančuchy na nohe pekne držia
- starajú sa o zdravie a vitalitu Vašich nôh

Slimming Mikrokapsle Skintex®
Slimming Active Care

si můžete představit jako mikroskopické
soudečky fixované na povrchu textilních
vláken. Během nošení punčoch postupně
praskají a uvolňují účinné kosmetické látky.
Díky tomu dlouhodobě pečují o zdraví
a dobrou kondici Vaší pokožky. Rozdíl
skutečně pocítíte.
Uvolňují výtažky s anticelulitickým a zeštíhlujícím účinkem. Kofein, výtažek z mořských
řas, retinol a vitamín E podporují přirozené
odbourávání podkožního tuku. Olej z meruňkových jader, šípkový olej a bambucké máslo
hydratují pokožku.

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu
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4
Materiály a kvalita

Nylon je základom pančuchy. Používame
preto len značkovú polyamidovú priadzu PAD
6.6 od popredných výrobcov zo Švajčiarska,
Talianska a Francúzska.
LYCRA® sa stala synonymom pre elestan.
Výrobky s LYCROU® dokonale priľnú k telu,
majú dlhšiu životnosť a po celý deň sa
jemným tlakom starajú o zdravie a pohodlie
Vašich nôh.
Mikrovlákno je priadza zložená z vysokého
počtu tenkých kapilár. Výrobky sú vďaka
nemu príjemné na dotyk, pohodlne sa nosia
a majú moderný zamatový nádych.

Certifikát ISO

Avicenum FASHION je značkou módnych
pančúch so zdravotnými benefitmi. Pôsobia
ako prevencia proti vzniku kŕčových žíl.
Je pre nás dôležité, aby ste sa v našich
výrobkoch cítili komfortne a bezpečne, preto
dávame dôraz na výber renomovaných
dodávateľov všetkých materiálov. Vždy
vyberáme materiály a aplikácie prémiovej
kvality. Výrobky podrobujeme náhodnému
testovaniu a overovaniu kvality podľa
nastavených parametrov certifikačnými
inštitúciami a zahraničnými klinikami.
Od roku 2016 je systém riadenia kvality vo
firme ARIES, a.s. certifikovaný autoritou
Bureau Veritas podľa normy ISO 9001:2015.

Certifikáty nezávislých inštitúcií dopĺňajú
náš interný systém kontroly kvality. Sme hrdí
na prestížny európsky certifikát OekoTex
osvedčujúci úplnú zdravotnú nezávadnosť
výrobkov ARIES.

Čo je to DEN?

Denier (DEN) vyjadruje silu použitého vlákna. Čím je číslo vyššie, tým silnejší (menej priehľadný) je
výrobok. Fyzikálne je denier definovaný ako váha deviatich kilometrov priadze v gramoch.
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Kŕčové žily
a kompresívna terapia

Kŕčové žily sú problémom, ktorý vo vyspelých
európskych krajinách postihuje 40% žien
a 20% mužov.
Ochorenie žilného systému je dlhodobou
záležitosťou, ktorá si vyžaduje úpravu
životného štýlu a takmer stálu liečbu.
Základom tejto liečby je kompresívna terapia.
Kŕčové žily (varixy) vznikajú na základe
dedičnosti, ďalšími faktormi sú statická záťaž,
sedavé zamestnanie, staroba, nedostatok
pohybu, obezita alebo gravidita. Okrem
týchto faktorov sa na poškodení žilných
chlopní často podieľa tiež zápal.
V dôsledku poruchy funkcie žilného
systému sa objavujú známky chronickej
žilnej nedostatočnosti, napríklad kŕčové žily,
opuchy dolných končatín, hemosiderinová
pigmentácia, žilné bercove vredy a ďalšie.
Podporné pančuchové výrobky
Princíp ochrany žíl pomocou pančuchových
produktov spočíva v tom, že v oblasti členku
je vytvorený určitý tlak, ktorý sa smerom
k pásu postupne znižuje. Je overené, že
takáto opora žilných stien účinne zlepšuje
krvný obeh a podporuje návrat krvi k srdcu.
Nohy Vás potom vďaka kompresívnym
pančuchám nebolia a Vy sa cítite lepšie
a v dobrej kondícii. Produkty módnej rady
pančuchových výrobkov Avicenum FASHION
majú mierny podporný
B
tlak a vďaka tomu Vám
A
pomáhajú s prevenciou
vzniku kŕčových žíl.
A – postihnutá žila
B – zdravá žila

Sedem rád pre prevenciu
kŕčových žíl

Tak ako pri iných ochoreniach, aj v prípade
prevencie kŕčových žíl zohráva dôležitú úlohu
Váš životný štýl. Ponúkame Vám niekoľko
jednoduchých rád, ako pre svoje zdravie
niečo urobiť.
1 Pohyb: Choďte na precházky, behajte,
jazdite na bicykli alebo si zaplávajte.
Pohyb podporuje činnosť svalovej pumpy
Vašich dolných končatín a tým aj krvný
obeh.
2 Jedálniček: Dbajte na dostatočný
prísun vitamínov C a E, vlákniny, vápnika,
horčíka a zinku.
3 Nohy na stole: Nájdite si cez deň pár
chvíľ a posaďte sa s nohami vo vyvýšenej
polohe. Podporíte tak krvný obeh
v dolných končatinách.
4 Nebráňte cirkulácii krvi: Vyhýbajte sa
dlhému státiu alebo sedeniu, dávaniu
nohy cez nohu, noseniu príliš tesných
nohavíc alebo vysokých opätkov.
5 Studená sprcha: Doprajte svojím nohám
studenú sprchu alebo studené obklady.
6 Zacvičte si: Skúste krúžiť členkami
obidvoma smermi, prepínať a krčiť
prsty nôh a celé priehlavky, priťahovať
pokrčené nohy k hrudníku a následne ich
prepínať alebo v ľahu na chrbte šliapať
ako na bycikli. Niektoré tieto cviky môžete
robiť aj v kancelárii alebo v čakárni.
7 Podporné pančuchy: Noste podporné
pančuchy alebo podkolienky. Kvalitné
podporné produkty dnes už na prvý
pohľad
nerozoznáte
od
bežných
pančúch a ponuka je široká. Vždy sa však
uistite, že Vami zvolený model má lemy
alebo krajky, ktoré neškrtia, nespôsobujú
otlaky a nebránia cirkulácii krvi.
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6
podporný tlak 8 - 10 mmHg

Avicenum FASHION 15 sú najjemnejšie a zároveň
najtransparentnejšie pančuchy z celej našej ponuky. Majú
nezosilnenú špičku a veľmi elegantnú krajku. Pri každodennom
nosení oceníte antimikrobiálnu úpravu Sanitized® Silver,
ktorá pôsobí ako deodorant.

Pohodlné ponožky so zdravotným lemom
a nezosilnenou špičkou
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
23 - 27
8001, 8002, 9999
1 pár v krabičke
30 krabičiek v kartóniku

Pohodlné podkolienky so zdravotným lemom
a nezosilnenou špičkou
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
23 - 27
8001, 8002, 9999
1 pár v krabičke
30 krabičiek v kartóniku
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7
podporný tlak 8 - 10 mmHg

Pohodlné samodržiace pančuchy s KRAJKOU
a nezosilnenou špičkou
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
25, 27
0000, 8001, 8002, 7007, 9999
29
8001
1 pár v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

Pohodlné pančuchové nohavice „BOKOVKY“
s nezosilnenou špičkou
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
158 - 164/100
164 - 170/108
170 - 176/108
176 - 182/108
8001, 8002, 7007, 9999
1 kus v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

Pohodlné pančuchové nohavice
s nezosilnenou špičkou
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
158 - 164/100
164 - 170/108
170 - 176/108
176 - 182/108
8001, 8002, 7007, 9999
1 kus v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

20

8
podporný tlak 8 - 10 mmHg

Produkty módnej rady Avicenum FASHION 20 vynikajú
svojou eleganciou a dobre držiacou krajkou. Vďaka
použitým materiálom a vylepšenému technologickému
postupu sú tieto pančuchy jemnejšie na dotyk.
S antimikrobiálnou úpravou Sanitized® Silver
garantujú tieto pančuchy skutočne vysoký štandard
aj pri každodennom nosení.

Pohodlné ponožky
so zdravotným lemom
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
23 - 27
8001, 8002, 9999
1 pár v krabičke
30 krabičiek v kartóniku

Pohodlné podkolienky
so zdravotným lemom
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
23 - 27
8001, 8002, 9999
1 pár v krabičke
30 krabičiek v kartóniku
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9
podporný tlak 8 - 10 mmHg

Pohodlné samodržiace pančuchy s KRAJKOU
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
25, 27
8001, 8002, 9999
1 pár v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

Pohodlné pančuchové nohavice
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Malý klin
Farby:
Veľkosti:
Veľký klin
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
158 - 164/100
164 - 170/108
170 - 176/108 - 116
176 - 182/108 - 116
8001, 8002, 8003, 7007, 9999
164 - 170/116 - 124
170 - 176/116 - 124
176 - 182/116 - 124
8002, 9999
1 kus v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

20 FORMING

10
podporný tlak 8 - 10 mmHg

Formujúce pančuchové nohavice
so zosilnenou a nepárateľnou špičkou
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Malý klin
Farby:
Veľkosti:
Veľký klin
Predozadný klin
Farby:
Balenie:

Anticelulitické mikrokapsule Skintex®
85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
158-164/100
164-170/108
170-176/108
176-182/108
8001, 8002, 9999
164 - 170/116 - 124
170 - 176/116 - 124
179 - 182/132
8001, 9999
1 kus v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

Mikrokapsule Skintex®
vo vláknach úpletu

90 FORMING
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Formujúce nohavičky
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Malý klin
Veľký klin
Predozadný klin
Farby:
Balenie:

sťahujú bruško

dvíhajú zadoček

formujú stehná

Anticelulitické mikrokapsule Skintex®
84 % PAD Nylon, 16 % LYCRA®
obvod bokov 100 (S) 108 (M)
obvod bokov 116 (L)
124 (XL)
obvod bokov 132 (XXL)
8001, 9999
1 kus v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

Formujúce nohavičky
a pančuchové nohavice
Avicenum FASHION FORMING vďaka špeciálne
navrhnutému sedu s vysokým podielom
elastanu LYCRA® tvarujú problémové partie
ženského tela. Zoštíhľujú pás a boky, dvíhajú
zadoček a spevňujú hornú časť stehien.
Výsledok je okamžitý a naozaj viditeľný.
Oceníte ich v plesových šatách aj v pracovnom
kostýme. Práve preto sa FORMING stal tajným
pomocníkom mnohých žien.

40 MICRO
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podporný tlak 8 - 10 mmHg

Avicenum FASHION 40 MICRO je produkt určený pre
chladnejšie obdobia roku. Vďaka použitému mikrovláknu
sú pančuchy mäkké a príjemné na dotyk. Ovíjaná LYCRA®
zabraňuje styku elastanu s pokožkou a rovnako predlžuje
životnost výrobku.

Silnejšie pohodlné ponožky
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
86 % PAD Nylon, 14 % LYCRA®
23 - 25, 25 - 27
8002, 9999
1 pár v krabičke
30 krabičiek v kartóniku

Silnejšie pohodlné podkolienky
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
86 % PAD Nylon, 14 % LYCRA®
23 - 25, 25 - 27
8002, 9999
1 pár v krabičke
30 krabičiek v kartóniku

40 MICRO
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podporný tlak 8 - 10 mmHg

Silnejšie pohodlné pančuchové nohavice
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Malý klin
Farba:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
86 % PAD Nylon, 14 % LYCRA®
158 - 164/100
164 - 170/108
170 - 176/108 - 116
176 - 182/108 - 116
9999
1 kus v krabičke, 15 krabičiek v kartóniku

60 MICRO

podporný tlak 8 - 10 mmHg

Silnejšie pohodlné pančuchové nohavice
Úprava:
Zloženie:
Veľkosti:
Malý klin
Farby:
Veľkosti:
Veľký klin
Farby:
Balenie:

Antimikrobiálne striebro - Sanitized® Silver
88 % PAD Nylon, 12 % LYCRA®
158 - 164/100
164 - 170/108
170 - 176/108 - 116
176 - 182/108 - 116
1080, 1090, 3039, 3070, 3090, 4012, 4090,
5075, 5090, 6060, 7007, 8002, 8080, 9999
164 - 170/116 - 124
170 - 176/116 - 124
176 - 182/116 - 124
5090, 6060, 7007, 8002, 8080, 9999
1 kus v krabičke, 10 krabičiek v kartóniku
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LYCRA® Soft Comfort

je obchodný názov pre elastan vyvinutý firmou
DuPoint. V súčasnosti technologický vývoj
a inovácie elastanu LYCRA® Soft Comfort
riadi spoločnosť Invista. Ide o elastické
vlákno, ktoré zaručuje, že elasticita materiálu
bude perfektná po celú dobu jeho životnosti.
Jedinečná schopnosť vlákna roztiahnuť sa
a vrátiť sa do pôvodného stavu zlepšuje
vlastnosti všetkých výrobkov obsahujúcich
tento patentovaný materiál. Vďaka vláknu
LYCRA® Soft Comfort podporné produkty
výborne priľnú ku končatine a dobre držia.
Výrobky s vláknom LYCRA® sa naviac
vyznačujú zvýšenou nekrčiteľnosťou.

Ovíjaná LYCRA®

Holé vlákno elastanu môže dráždiť citlivú
pokožku, preto používame dvakrát ovíjanú
LYCRU®. Použitie ovíjanej LYCRY® prispieva
nielen k zvýšeniu komfortu nosenia, ale aj
k dlhšej životnosti výrobku.
Nerobíme kompromisy a luxusnú dvakrát
ovíjanú LYCRU® používame vo všetkých
výrobkoch Avicenum FASHION.

Dvojité ochranné
vlákno

Vlákno
LYCRA®

Mikrovlákno

Mikrovlákno je priadza zhotovená z vysokého
počtu tenučkých vlákien. Desať kilometrov
jedného takého vlákna neváži ani celý gram.
Výrobky z mikrovlákna sú veľmi príjemné
na dotyk, pohodlne sa nosia, lepšie sajú
a odvádzajú pot, majú moderný zamatový
nádych a vyznačujú sa dlhšou trvanlivosťou.

Údržba výrobkov
Avicenum FASHION

Pre údržbu výrobkov odporúčame ručné
pranie bez použitia aviváže.
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Sanitized® Silver

je špičková antimikrobiálna úprava od
renomovanej
švajčiarskej
spoločnosti
Sanitized®.
Vyniká
svojou
stálosťou,
úplnou
nezávadnosťou a vysokou účinnosťou.
Pracuje na báze iónov striebra a neobsahuje
potencionálne problematické nanostriebro.
Úprava Sanitized® Silver je vo výrobkoch
Avicenum aplikovaná priamo na povrchu
textilných vlákien, teda tam, kde prichádza
k množeniu baktérií a pliesní. Striebro
spoľahlivo účinkuje proti širokému spektru
mikroorganizmov. Ióny striebra prenikajú ich
bunkovou stenou a zamedzujú prísunu kyslíka
a živín. Spoľahlivo tak bránia množeniu
a vzniku kolónií, ktoré sú často rezistentné aj
voči bežnému praciemu cyklu. Striebro vďaka
tomu pôsobí ako deodorant, zabraňuje
vzniku nepríjemných pachov a spríjemňuje
každodenné nosenie pančúch. Súčasne
chráni textilné vlákna pred poškodením
a zvyšuje trvanlivosť výrobku.
Patentovaná úprava Sanitized® Silver je
vysoko stála, úplne bezpečná pre ľudský
organizmus a životné prostredie a bola
úspešne dermatologicky testovaná.
Spoločnost ARIES garantuje, že vo výrobkoch
Avicenum nepoužíva nanostriebro.

Pôsobenie striebra
na baktérie

Vo vlhkom prostredí
ióny striebra lokalizujú
a deaktivujú baktérie.

Slimming Mikrokapsle Skintex®
Slimming Active Care

si môžete predstaviť ako mikroskopické
súdky fixované na povrchu textilných vlákien.
Počas nosenia pančúch postupne praskajú
a uvoľňujú účinné kozmetické látky. Vďaka
tomu sa dlhodobo starajú o zdravie a dobrú
kondíciu Vašej pokožky. Rozdiel skutočne
pocítite. Uvoľňujú výťažky s anticelulitickým
a zoštíhľujúcim účinkom. Kofeín, výťažok
z morských rias, retinol a vitamín E podporujú
prirodzené odbúravanie podkožného tuku.
Olej z marhuľových jadierok, šípkový olej
a bambucké maslo hydratujú pokožku.

Neupravené
vlákno
Upravené
vlákno

Mikrokapsule Skintex®
vo vláknach úpletu

Telové
farby

Dymové
farby

Pastelové
farby

Pastelové
farby

8001

0000

1080

4012

8002

7006

1090

4090

3039

5075

3070

5090

3090

6060

8003

7007

8080

9999

Krajky našich produktov nie sú len estetickým zakončením pančuchy,
dôsledne dbáme na jej funkčnosť a pohodlnosť. Krajka má z vnútornej
strany silikónové prúžky, vďaka ktorým na nohe dobre drží.
Vzor silikónu
na krajke

Zdravotné lemy ponožiek a podkolienok sú pohodlné, nezanechávajú
otlaky a neobmedzujú krvný obeh v nohe. Naše zdravotné lemy sú
výsledkom dlhého vývoja, testovania a skúšok. Boli testované tiež
nezávislým akreditovaným laboratóriom ITC Zlín.
Tip: Neperte pančuchy v aviváži, silikón potom stráca
lepivosť. Na nakrémovaných nohách silikón tiež nedrží.
Lepivosť silikónu môžete navrátiť potieraním liehovou bázou.

bez zosilnenej
špičky

bez klinu

zosilnená
špička

malý klin

zosilnená
zdravotný lem a
špička a päta zosilnená špička

bokovky

Vzor silikónu
na krajke

Krajky, lemy, špičky, sedy a farebnice
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zdravotný lem a
tvarovaná päta

zosilnené
chodidlo

G0

G1

G2

G3

G4

bez klínu

malý klin

veľký klin

predozadný klin

priebežný klin
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Pre úplnosť nám dovoľte predstaviť náš obchodný tím:
Oblasť východné Slovensko
Mgr. Alexander Houdek
0911 299 522 / houdek@aries.eu
Oblasť západné Slovensko
Mgr. Zuzana Hollá
0911 299 205 / holla@aries.eu
Oblasť stredné Slovensko
Bc. Dominika Harmatová
0911 299 523 / harmatova@aries.eu

Infolinka: 0800 111 595
Telefon: +421 252 635 441
E-mail:
aries.sk@aries.eu
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Váš obchodný kontakt:

Katalóg je platný do vydania nového. Tento materiál má len informatívny charakter a nie je záväznou ponukou.

Distribútor:
ARIES SLOVAKIA, s.r.o.
Obchodná 12
811 06 Bratislava
IČO 364 28 175
DIČ SK202 196 5847
www.aries.eu/sk

