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SKARPETY MEDYCZNE Z QUATTROXYTM

Wiodąca technologia mikrokrążenia i natleniania
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Skarpety medyczne z innowacyjnej przędzy QuattroxyTM

Skarpety i podkolanówki medyczne Reflexa® 
uszyte są z unikalnej przędzy Quattroxy™. Jest 
to wiodąca i wysoce zaawansowana techno-
logia mikrokrążenia i natleniania, której dzia-
łanie zostało udowodnione badaniami klinicz-
nymi. Quattroxy™ może pomóc: poprawić 
krążenie krwi, zwiększyć natlenienie, odżywić 
komórki, zregenerować tkanki, utrzymać stopy 
w cieple, zapewnić izolację i ochronę, zapewnić 
komfort oraz najwyższej jakości pielęgnację.  
We włóknach dzianiny Quattroxy™ znajdują 
się naturalne i bezpieczne minerały, których 
bioceramiczne mikrocząsteczki pochłania-
ją ciepło ciała i zwracają je w postaci (FIR), co 
może pomóc poprawić i pobudzić mikrokrą-
żenie. Badania kliniczne zlecone przez produ-
centa Intersocks i przeprowadzone przez In-
sytut Stefana Józefa wykazały, że Quattroxy™ 

może pomóc poprawić krążenie krwi w stopie. Wśród 
pacjentów z cukrzycą zaobserwowano istotną staty-
stycznie różnicę w mikrokrążeniu, całkowita ilość krwi 
(a wraz z nią tlenu!), już po 60 minutach była znacznie 
wyższa. Przyspieszone mikrokrążenie uzyskane dzięki 
technologii Quattroxy™ może zapewnić lepszy przepływ 
składników odżywczych do komórek i zdrowszą skórę.  
Skarpety Reflexa® są wynikiem 30-letniego doświadcze-
nia firmy Intersocks. To włoski producent min. takich 
marek jak Crocs, Spenco, Hunter, Salomon, Nordica.  
Produkty marki Reflexa® są skarpetami medycznymi 
certyfikowanymi znakiem CE oraz certyfikatem zgod-
ności SIQ z dyrektywą 93/42/EEC.
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Różnica mikrokrążenia w stopach mierzona u pacjentów 
chorych na cukrzycę noszących skarpety w technologii 
Quattroxy™ i skarpet kontrolnych.
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QuattroxyTM  
innowacyjna technologia

Skarpety Reflexa® mają antybakteryjną technologię AEGIS
Przy produkcji skarpet Reflexa® zastosowano najnowocześniejszą technologię 
antybakteryjną AEGIS, która zapewnia stopie świeżość i eliminuje nieprzyjemne zapachy. 
Technologia zapewnia antybakteryjną aktywność tkaninie Quattroxy™, co zapobiega 
rozwojowi bakterii i grzybów. AEGIS jest osadzony w tkaninie, jest nieszkodliwy dla ludzi i 
środowiska.
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Bezuciskowe skarpety medyczne Reflexa® Diabetic z 
innowacyjnej przędzy QuattroxyTM zostały opracowane 
z myślą o diabetykach. Wykorzystują zaawansowaną 
technologię QuattroxyTM, która może zwiększyć przepływ 
krwi, poziom dotlenienia stóp, co przyczynia się do 
odżywienia komórek i regeneracji tkanek. QuattroxyTM 
zapewnia odpowiednie warunki i utrzymuje stopy w 
cieple. Skarpety mają ultra płaski szew przy palcach, który 
eliminuje otarcia i podrażnienia. Dzięki bezuciskowej 
konstrukcji skarpety są niezwykle komfortowe i wygodne 
w noszeniu, nie zsuwają się i dopasowują się do stopy. 
Technologia antybakteryjna AEGIS zapewnia stopie 
świeżość i eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Skarpetki medyczne Reflexa® Diabetic w technologii  
QuattroxyTM to jedyne skarpetki lecznicze w Polsce, które 
mogą pomóc złagodzić wiele dolegliwości stóp.

Reflexa® Diabetic zalecane są:
• diabetykom,
• osobom cierpiącym na cukrzycę typu 2,
• neuropatię,
• osobom z zaburzeniami krążenia
• osobom z wrażliwymi, zmęczonymi lub zimnymi stopami.

MODEL ROZMIARY KOLORY

GRUBE S (35-38), M (39-42), L (43-46)
czarny

beżowy

CIENKIE S (35-38), M (39-42), L (43-46)
czarny

beżowy

PODKOLANÓWKI S (35-38), M (39-42), L (43-46)

czarny

granatowy

jasnoszary
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Informacja dla użytkowników: Produkty Reflexa®  są opracowane i produkowane celem wspomagania leczenia określonych dolegliwości. Celem osiągnięcia najlepszych efektów i zminimalizowania wszelkich problemów, Reflexa® radzi skonsultować 
dolegliwości zdrowotne z lekarzem specjalistą.  Celem produktów Reflexa® jest poprawienie zdrowia skóry. Nie mają one na celu diagnozowania, zapobiegania ani wyleczenia żadnej innej choroby lub niepełnosprawności. Produkty Reflexa® należy stosować 
wyłącznie na czystą, nieuszkodzoną skórę. Jeśli pojawi się wysypka lub ból, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
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SKARPETY REFLEXA® PRODUKOWANE SĄ WE WŁOSZECH 
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