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Witamy!
Spis treści:

Szanowni Państwo!
Jest nam bardzo miło za pośrednictwem naszego katalogu, przedstawić Państwu
ofertę firmy Vaya.
Vaya- na polskim rynku, jest dystrybutorem najwyższej jakości niemieckich produktów ortopedycznych, znanych pod marką Tacco i Scholl.
Wprowadziliśmy nową linię produktów żelowych SmartGel z polimeru medycznego, o cechach opatrunku i kosmetyku w jednym. Te unikalne aparaty korygujące
zostały wyprodukowane w USA, posiadają certyfikat jakości CE.
Bogaty asortyment ortopedycznych wkładek do butów uzupełniliśmy między
innymi: medycznymi wkładkami na problemy z krążeniem Veno Power, Diabeto
Ped dla chorych na cukrzycę, Piankowymi Poduszeczkami Ochronnymi przy otarciach i pęcherzach oraz dziecięcymi wkładkami ortopedycznymi na płaskostopie
i stopy koślawe.
Wprowadziliśmy nowy standard do oferty wkładek Lifestyle. Wkładki Happies
to jedyne wkładki zapachowe pakowane aż po 8 par w opakowaniu a wkładki
linii Star Heelz jako jedyne na rynku, wykonane są z unikalnej pianki amortyzującej – Poron.
Wszystkie produkty medyczne i wkładki ortopedyczne posiadają atesty wyrobów
medycznych i są przez nas sprzedawane z 8% stawką VAT.
Jesteśmy przekonani, że na kolejnych stronach naszego katalogu znajdą Państwo
jeszcze więcej produktów spełniających Wasze oczekiwania.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa
dyspozycji pod nr tel. 791 074 119 i (22) 727 14 23 oraz biuro@vaya.com.pl od
poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
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Z poważaniem,

Zespół Vaya Medical

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,

05-074 Józefin

vaya.com.pl

biuro@vaya.com.pl

+48 791 074 119
(0-22) 727-14-23
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Najwyższej jakości polimer medyczny użyty do
produkcji naszych wyrobów ortopedycznych,
posiada unikalne cechy elastycznego żelu, termoplastycznego opatrunku i nawilżającego
kosmetyku w jednym. Dzięki swojej unikalnej
formule może być bez obaw stosowany przez
diabetyków. Bardzo wytrzymały, do wielokrotnego użycia, do stosowania w obuwiu, higieniczny, testowany dermatologicznie, hipoalergiczny,
bezzapachowy. Polimer medyczny został wyprodukowany w USA, posiada certyfikat jakości CE.
Aparaty korygujące wykonane są z medycznego
żelowego polimeru (M2-GEL), nowej generacji. Termoplastyczny, zapewnia większą rozciągliwość, o kojącym działaniu, redukuje ucisk
i ścieranie. Wzbogacony olejkami, minerałami
i witaminami (witamina E, masło SHEA i Aloes).

SmartGEL

CERTYFIKOWANY POLIMER
MEDYCZNY PRODUKCJI USA!

KLIN NA HALUKS

Stymuluje prawidłowe położenie dwóch pierwszych palców stopy; redukuje tarcie i podrażnienia. Zapobiega rozwojowi wykrzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk na drugi palec stopy. Likwiduje dyskomfort związany z chodzeniem. Uwalnia olejki mineralne,
zmiękcza i nawilża skórę. Przeznaczony do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny; bezzapachowy, testowany dermatologicznie.
Rozmiar: M			
Bloz: 9081466 			
Nr: VAYA-1126 			

Rozmiar:
L
Bloz: 9095435
Nr: VAYA-1127

KLIN NA HALUKS Z PIERŚCIENIEM

Redukuje tarcie i podrażnienia; przynosi ulgę osobom cierpiącym na haluksy. Stymuluje prawidłowe położenie dwóch pierwszych palców stopy. Zapobiega rozwojowi wykrzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk na drugi palec. Likwiduje dyskomfort
związany z chodzeniem. Klin posiada pierścień, który utrzymuje go w prawidłowej
pozycji. Uformowany w anatomicznym kształcie w celu poprawy komfortu pomiędzy
palcami. Przeznaczony do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny, testowany dermatologicznie. W celu utrzymania codziennej higieny klin wystarczy przemyć wodą. Zalecany również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: M			
Bloz: 9081475 			
Nr: VAYA-1031			

Rozmiar:
L
Bloz: 9095436
Nr: VAYA-1032

SEPARUJĄCY KLIN MIĘDZYPALCOWY Z PIERŚCIENIEM

Delikatnie separuje i ułatwia prawidłowe położenie palców, zapobiega zachodzeniu
ich na siebie. Redukuje tarcie oraz podrażnienia. Klin posiada pierścień utrzymujący go
w prawidłowej pozycji. Uformowany w anatomicznym kształcie w celu poprawy komfortu
pomiędzy palcami. Do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny; testowany dermatologicznie.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9081465
Nr:
VAYA-1105
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UNIWERSALNY KLIN MIĘDZYPALCOWY
Z PIERŚCIENIEM

4 w 1; Aparat korygujący wielorakiego zastosowania, w zależności od umiejscowienia.
- wkładka podpierająca palec w celu jego uniesienia;
-wkładka prostująca pojedynczy palec młotkowaty;
- wkładka chroniąca wierzch palca młotkowatego;
- klin międzypalcowy.
Przeznaczony do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny, testowany dermatologicznie.
W celu utrzymania codziennej higieny wystarczy przemyć wodą. Zalecany również dla
osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9081469
Nr:
VAYA-1038

PODWÓJNY PIERŚCIEŃ KORYGUJĄCY

Zapobiega zachodzeniu na siebie palców, pomaga we właściwym ich ustawieniu i zapobiega
innym deformacjom. Anatomicznie ukształtowany separator pasuje do większości obuwia
i stosuje się go pomiędzy 3-cim, 4-tym lub 5-tym palcem. Rozciąga się i idealnie dopasowuje się
do wszelkich kształtów i rozmiarów. Minimalizuje ucisk, poprawia komfort i ochronę. Do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny, testowany dermatologicznie. Dla utrzymania higieny przemyć
wodą. Zalecany również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: S/M			
Bloz: 9081472 			
Nr: VAYA-1040-S/M			

Rozmiar: L/XL
Bloz: 9086879
Nr: VAYA-1040-L/XL

WKŁADKI PROSTUJĄCE PALCE MŁOTKOWATE

Przynoszą ulgę stopom z palcami podwiniętymi i młotkowatymi, poprawiają ustawienie
palców; uwalniają olejki mineralne w kontakcie ze skórą nawilżając ją, nie ulegają odkształceniom pod wpływem nacisku, elastyczny pierścień zapobiega przemieszczaniu się wkładki. Przeznaczone do wielokrotnego użycia, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie.
W celu utrzymania codziennej higieny wystarczy przemyć wodą. Zalecane również dla
osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: uniwersalny, 1 komplet (1 lewa + 1 prawa)
Bloz:
9081476
Nr:
VAYA-3028

KOREKTOR PALCÓW MŁOTKOWATYCH Z TRZEMA
PIERŚCIENIAMI

Wykonany z żelu o bardzo wysokiej rozciągliwości, uwalniającego cząsteczki czystych olejków mineralnych, które zmiękczają i nawilżają skórę. Pomaga utrzymać palce zachodzące
i młotkowate we właściwym położeniu, odciąża okolicę śródstopia, delikatnie rozdziela
palce oraz zapobiega otarciom i uciskom. Absorbuje wibracje i drgania, równomiernie
rozkłada ucisk na chorobowo zmienione tkanki stopy, podpiera palce młotkowate oraz
zmniejsza nacisk na wierzchołki palców. Przeznaczony do wielokrotnego użycia. W celu
utrzymania codziennej higieny wystarczy przemyć wodą, wysuszyć. Zalecany również dla
osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: S/M			
Bloz: 9086894 			
Nr: VAYA-3020M02			

Rozmiar: L/XL
Bloz: 9095433
Nr: VAYA-3020M04

SEPARATORY MIĘDZYPALCOWE

Stworzone w anatomicznym kształcie, przeznaczone do używania w obuwiu w celu zminimalizowania ucisku i otarć. Rozdzielają wygięte i schodzące się palce stóp. Stanowią specjalną osłonę bolesnych odcisków i pęcherzy pomiędzy palcami. Do wielokrotnego użycia,
hipoalergiczne; testowane dermatologicznie.
Rozmiar: uniwersalny 1 komplet (2 duże + 1 mały)
Bloz:
9081467
Nr:
VAYA-1102
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SmartGEL
OSŁONA NA HALUKS Z KLINEM I PIERŚCIENIEM

Zapewnia haluksom miękką osłonę i jednocześnie oddziela palce. Cienki, o anatomicznym kształcie klin zmniejsza napięcie więzadeł stawu. Idealnie dopasowuje się do kształtu
stopy chroniąc haluks. Przeznaczona do wielokrotnego użycia, hipoalergiczna, testowana dermatologicznie. Zalecana również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania
w obuwiu.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9081474
Nr:
VAYA-1317

OSŁONA MAŁEGO PALCA Z KLINEM I PIERŚCIENIEM

Wykonana z żelu uwalniającego cząsteczki olejków mineralnych oraz witamin, które nawilżają i odżywiają skórę. Łagodzi ból w obrębie podstawy małego palca oraz zapewnia
właściwe ustawienie palców, zmniejsza nacisk na staw. Zapewnia ochronę dla małego
palca. Nie przemieszcza się dzięki podwójnemu pierścieniowi. Przeznaczona do wielokrotnego użycia, hipoalergiczna, testowana dermatologicznie. W celu utrzymania codziennej
higieny wystarczy przemyć wodą. Zalecana również dla osób cierpiących na cukrzycę.
Do stosowania w obuwiu. Nie stosować na otwarte rany.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9086882
Nr:
VAYA-1320

ŻELOWA OSŁONA NA PALCE

Zapewnia ochronę palcom stóp/rąk poprzez zmniejszenie nacisku i tarcia. Przynosi szybsze efekty lecznicze w porównaniu z wyrobami z pianki. Produkt o doskonałej wytrzymałości. Świetnie chroni palce przy problemach z suchą i popękaną skórą, z odciskami,
z palcami młotkowatymi, ze zrogowaceniami i po częściowych amputacjach. Do wielokrotnego użycia, hipoalergiczna, testowana dermatologicznie. Dla utrzymania higieny przemyć
wodą. Zalecana również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: M			
Bloz: 9095434 			
Nr: VAYA-1027			

Rozmiar:
L
Bloz: 9081477
Nr: VAYA-1028

PEŁNY OCHRANIACZ NA PALCE

Wykonany z medycznego żelowego polimeru (M2-GEL), nowej generacji. Termoplastyczny, zapewnia większą rozciągliwość, o kojącym działaniu, redukuje ucisk i ścieranie. Wzbogacony olejkami, minerałami i witaminami ( witamina E, masło SHEA i Aloes).
Rozmiar: S/M			
Bloz: 9090732			
Nr: VAYA-1075			

Rozmiar: L/XL
Bloz: 9090733
Nr: VAYA-1076

OSŁONA NA PALCE MŁOTKOWATE

Zapewnia ochronę wierzchom palców młotkowatych dzięki żelowej poduszeczce, która
pokrywa i zabezpiecza wrażliwe miejsca; zmniejsza odczucie bólu spowodowanego pęcherzami, otarciami, odciskami, nagniotkami i innymi schorzeniami. Uwalnia olejki mineralne,
zmiękcza i nawilża skórę. Do wielokrotnego użycia, hipoalergiczna, bezzapachowa, testowana dermatologicznie. Dla utrzymania higieny przemyć wodą. Do stosowania w obuwiu.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9081473
Nr:
VAYA-1000

www.vaya.com.pl
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METATARSALNE PODUSZKI OCHRONNE
Z PIERŚCIENIEM

Stworzone do stosowania na zrogowacenia w przedniej części stopy, przynoszą natychmiastową ulgę w przypadku pieczenia i kłucia, pomagają w zapobieganiu tworzenia się
nowych zrogowaceń. Przeznaczone do wielokrotnego użycia, hipoalergiczne, testowane
dermatologicznie. Zalecane również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania
w obuwiu.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9081468
Nr:
VAYA-3004

AMORTYZUJĄCE PODUSZKI OCHRONNE
NA PRZODOSTOPIE

Wykonane z żelu (T-GEL) na bazie elastomerów termoplastycznych TPE, które nie wydzielają oleju w kontakcie ze skórą, o optymalnej twardości. Wkładki żelowe do butów amortyzują przednią część stopy zapobiegając pieczeniom i bólom śródstopia. Zaprojektowane, aby
przeciwdziałać ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi. Zapewniają całodzienną amortyzację i
wygodę dla śródstopia oraz mięśni kłębu palucha. Zalecane do butów na wysokim obcasie,
sandałów, butów na płaskiej podeszwie. Wkładki żelowe przeznaczone są do wielokrotnego użycia.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9090748
Nr:
VAYA-1281

ELASTYCZNE UNIWERSALNE ULTRA-CIENKIE
WKŁADKI 3/4 NEVER SLIP

Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do niwelowania ucisku na stopę. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu się wkładek.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9090752
Nr:
VAYA-8120

ELASTYCZNE ULTRA-CIENKIE WKŁADKI
DLA ŚRÓDSTOPIA NEVER SLIP

Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do niwelowania ucisku na
śródstopie. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu
się wkładek.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9090749
Nr:
VAYA-8110

ELASTYCZNE ULTRA-CIENKIE PODPIĘTKI NEVER SLIP
Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do zmniejszania ucisku
na piętę. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu
się podpiętek. Amortyzują, chronią oraz łagodzą bóle pięt. Przezroczyste i bardzo
cienkie, są mało widoczne.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9090753
Nr:
VAYA-8111

ULTRA-CIENKIE ZAPIĘTKI NEVER-SLEEP

Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do niwelowania ucisku
na tył pięty. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu się zapiętek. Amortyzują, chronią oraz łagodzą bóle pięt. Przezroczyste i bardzo
cienkie, są mało widoczne.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9090747
Nr:
VAYA-8101
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Produkty tej linii przynoszą ulgę
w schorzeniach takich jak: halluksy,
palce młotkowate lub palce podwinięte, palce skrzywione. Produkty
te są od wielu lat obecne na polskim rynku. Niezmienna jakość oraz
unikalność wykonania jest zawsze
doceniana przez klientów.
Kliny i wkładki produkowane są
w Niemczech, posiadają atesty produktów medycznych.

Produkty
ortopedyczne

Vaya Medical

DUŻY KLIN NA HALLUKSY

Stymuluje prawidłowe położenie dwóch pierwszych palców stopy. Zapobiega rozwojowi
wykrzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk na drugi palec stopy. Likwiduje dyskomfort
związany z chodzeniem u osób cierpiących na haluksy. Klin wykazuje wysoką trwałość, jest hipoalergiczny. W celu utrzymania codziennej higieny, klin wystarczy przemyć wodą z mydłem.
Rozmiar: L
Bloz:
9060105
Nr:
VAYA-004

WKŁADKA PROSTUJĄCA PALCE

Przynosi ulgę stopom z palcami podwiniętymi i młotkowatymi, poprawia ustawienie palców
chroniąc ich wierzch i opuszki przed otarciem, zmniejsza bolesność odcisków i zrogowaceń,
redukuje nacisk i zapobiega powstawaniu zgrubień paznokci. Poprawia ustawienie palców
młotkowatych i podwiniętych.
Lewa				
Bloz: 9070889			
Nr: VAYA-001L			

Prawa
Bloz: 9070894
Nr: VAYA-001P

WKŁADKA OCHRONNA NA PALCE MŁOTKOWATE

Wykonana z miękkiej pianki zwiększa wygodę noszenia obuwia, chroni zdeformowane palce
stóp przed uciskiem i otarciami, zajmuje niewielką ilość miejsca w bucie, bardzo łatwe do założenia. Chroni zdeformowane palce stóp.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9060106
Nr:
VAYA-003

KLINY MIĘDZYPALCOWE

Rozdzielają wygięte i schodzące się palce stóp, stanowią specjalną osłonę bolesnych odcisków
i pęcherzy pomiędzy palcami. Chronią przed uciskiem i otarciem, a specjalna miękka gąbka
pozwala zachować higienę. Mogą być myte lub prane. Chronią również zdeformowane palce
stóp. Opakowanie zawiera dwa duże kliny i jeden mały.
Rozmiar: 2 duże, 1 mały
Bloz:
9060109
Nr:
VAYA-002

www.vaya.com.pl
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PODUSZKI OCHRONNE

Wykonane z miękkiej pianki metatarsalne poduszki ochronne na zrogowacenia na podeszwach stóp przynoszą natychmiastową ulgę w odczuwaniu pieczenia i kłucia w przedniej części stopy, pomagają zapobiegać powstawaniu dalszych zrogowaceń. Podwójna warstwa poduszeczek zmniejsza ucisk i przynosi stopom ulgę. Wielokrotnego użytku, mogą
być prane.

PIANKOWE PODUSZECZKI
OCHRONNE PRZY ODCISKACH
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Długość 2,5 cm , szerokość 1,8 cm , grubość 3 mm
Termin ważności 5 lat

Sposób użycia:

Umieścić poduszeczkę w obuwiu stroną z klejem, w miejscu
powstawania odcisku, nagniotka lub otarcia.
Osoby cierpiące na cukrzycę powinny przed zastosowaniem
zasięgnąć porady lekarza, gdyż ich stopy mogą wymagać specjalistycznego leczenia.

1 komplet - 9 sztuk

Wyprodukowano dla:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Stołeczna 88, 05-074 Józefin

www.vaya.com.pl
Piankowe poduszeczki ochronne przy odciskach Vaya

Made in China

5 903111 848279 >

Wyprodukowano:
Termin ważności:
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PIANKOWE PODUSZECZKI OCHRONNE PRZY ODCISKACH

Przynoszą natychmiastową ulgę w bólu przy
odciskach, otarciach lub nagniotkach
Doskonale chronią przed uciskiem obuwia
Wykonane z miękkiej pianki, samoprzylepne
Wygodne w użyciu
Rozmiar uniwersalny

PIANKOWE

PODUSZECZKI

OCHRONNE PRZY ODCISKACH
Natychmiastowa ulga w bólu
Doskonale chronią przed uciskiem
i otarciami obuwia
Do stosowania w obuwiu przy odciskach,
nagniotkach, otarciach

1 komplet - 9 sztuk

PIANKOWE PODUSZECZKI OCHRONNE PRZY ODCISKACH

Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9072898
Nr:
VAYA-005

PIANKOWE PODUSZECZKI OCHRONNE
PRZY ODCISKACH

Przynoszą natychmiastową ulgę w bólu przy odciskach, otarciach lub nagniotkach
Doskonale chronią przed uciskiem obuwia Wykonane z miękkiej pianki, samoprzylepne
Wygodne w użyciu.
Rozmiar: uniwersalny, komplet - 9 szt
Bloz:
9095399
Nr:
VAYA-007

TACCO RELAX
Relax

Ortho-Medical

Comfort & Health

3

PRODUCENT:

Relax

2

Relax

1

Relax

wkładka pod ostrogi piętowe
Jest podpiętką z wyjmowalną środkową częścią, ze spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex oraz wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. To rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku występowania ostrogi
piętowej lub podobnych dolegliwości. Okolice kości pięty są miejscowo uwalniane
od bólu spowodowanego naciskiem. Podpiętka Tacco Relax jest samoprzylepna.

footcare

Made in Germany

 Tacco Relax jest podpiętką z wyjmowalną środkową
częścią (1), ze spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex (3)
oraz wierzchnią warstwą wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej (2). To rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku występowania otrogi piętowej
lub podobnych dolegliwości. Okolice kości pięty są miejscowo uwolniane od bólu spowodowanego naciskiem.
Podpiętka Tacco Relax jest samoprzylepna.

Produkty
ortopedyczne

Wkładki ortopedyczne

Naturalne wsparcie dla stóp. Płaskostopie podłużne,
poprzeczne, halluksy, ostroga piętowa – we wszystkich tych schorzeniach oferujemy sprawdzone rozwiązania. Wszystkie produkty tej linii stworzone są
ze specjalnie wyselekcjonowanych skór owczych
NAPPA, a niemiecka precyzja wykonania gwarantuje
stałą, najwyższą jakość.
Zapewnia optymalny komfort chodzenia
i naturalnie zdrowe stopy w każdym rodzaju butów.
Ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia zaowocowało
wkładkami, które uwalniają od dyskomfortu już od
pierwszego kroku. Pozycja stopy jest odpowiednio
korygowana, a postawa modyfikowana.
Wszystkie wkładki mają status atestowanych produktów medycznych.

DYSTRYBUTOR:

footcare

Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146, 33-689 Bielefeld
www.tacco.de

Rozmiar: 35/37
Bloz: 7051973
Nr: TC0626-35-37

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 38/40
Bloz: 7051974
Nr: TC0626-38-40

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 41/43
Bloz: 7051975
Nr: TC0626-41-43

TACCOFIX
Taccofix

Taccoﬁx jest podpiętką zapewniającą wygodę,
ze spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex (2) oraz
wierzchnią warstwą wykonaną z ekologicznie
garbowanej skóry owczej (1). Podpiętka podnosi
i amortyzuje piętę. Podpiętka Taccoﬁx jest samoprzylepna.

Ortho-Medical

Rozmiar: 44/46
Bloz: 7051976
Nr: TC0626-44-46

footcare

Made in Germany

Comfort & Health

PRODUCENT:

Taccofix

1

2

Taccofix

wkładka pod piętę
Jest wygodną podpiętką z funkcją RelaxFlex z wierzchnią warstwą wykonaną
z miękiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Podpiętka amortyzuje piętę i stanowi
dla niej miękką wyściółkę. Taccofix jest samoprzylepna.

Taccofix



DYSTRYBUTOR:

footcare

Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146, 33-689 Bielefeld
www.tacco.de

Rozmiar: 35/37
Bloz: 9059547
Nr: TC0602-35-37

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 38/40
Bloz: 9059548
Nr: TC0602-38-40

www.vaya.com.pl

Rozmiar: 41/43
Bloz: 9059549
Nr: TC0602-41-43

TACCOFIT

Taccofit

Ortho-Medical

Taccofit

2

PRODUCENT:

Taccofit

1

Comfort & Health

Taccofit

RelaxFlex (2) i wierzchnią warstwą wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry cielęcej (1). Podpiera ona łuk śródstopia i jest szczególnie zalecana
przy płaskostopiu i stopie poprzecznie płaskiej.
Pelota Taccoﬁt zapobiega zmęczeniu stóp oraz stanowi miękką wyściółkę dla mięśni kłębu palucha.
Taccoﬁt jest samoprzylepna.

footcare

Made in Germany

 Taccoﬁt jest pelotą w kształcie kropli z funkcją

pelota dla stóp poprzecznie płaskich
Jest pelotą w kształcie kropli z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną
z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Podpiera ona łuk śródstopia i jest szczególnie zalecana przy płaskostopiu i stopie poprzecznie płaskiej. Pelota Taccofit zapobiega zmęczeniu stóp oraz stanowi miękką wyściółkę dla mięśni kłębu palucha.
Pelota Taccofit jest samoprzylepna.

Rozmiar: 44/46
Bloz: 9059552
Nr: TC0602-44-46

DYSTRYBUTOR:

footcare

Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146, 33-689 Bielefeld
www.tacco.de

Rozmiar: 35/37
Bloz: 9059576
Nr: TC0607-35-37

Rozmiar: 38/40
Bloz: 9059577
Nr: TC0607-38-40

www.vaya.com.pl

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 41/43
Bloz: 9059578
Nr: TC0607-41-43

Rozmiar: 44/46
Bloz: 9059579
Nr: TC0607-44-46
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Level

footcare

Ortho-Medical
Made in Germany

 Tacco

Level

3
2

PRODUCENT:

Level

1

Comfort & Health

DYSTRYBUTOR:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146, 33-689 Bielefeld
www.tacco.de

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 35/37
Bloz: 9061165

TACCO LEVEL

wkładka zapobiegająca wykoślawianiu obuwia
Jest jednostronnie podwyższoną podpiętką ze spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex oraz wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej
NAPPA. Podpiętka unosi piętę i koryguje nieprawidłowe ustawienia stopy. W zależności od potrzeby może być stosowana jako podwyższenie wewnętrznej lub
zewnętrznej krawędzi w celu zapewnienia optymalnego wyrównania wysokości
w bucie. Podpiętka Tacco Level jest samoprzylepna.
Level

Level jest jednostronnie podwyższoną
podpiętką ze spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex (2) oraz
wierzchnią warstwą wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej (1).Podpiętka unosi piętę i koryguje
nieprawidłowe ustawienia stopy. W zależności od potrzeby może być stosowana jako podwyższenie wewnętrznej
lub zewnętrznej krawędzi w celu zapewnienia optymalnego wyrównania wysokości w bucie. Podpiętka
Tacco Level jest samoprzylepna.

www.vaya.com.pl

Rozmiar: 38/40
Bloz: 9061166
Nr: TC0634-38-40

Nr: TC0634-35-37

Rozmiar: 41/43
Bloz: 9061164
Nr: TC0634-41-43

Rozmiar: 44/46
Bloz: 9061163
Nr: TC0634-44-46

footcare

Anatomic
 Tacco Anatomic jest pełną wkładką

Anatomic

Anatomic

D Tacco Anatomic ist eine FußbettLang-sohle mit einer Oberﬂäche aus
ökologisch veredeltem Schaﬂeder (1)
und atmungs-aktiver RelaxFlex Funktion
(3). Das ﬂexible Fußbett (2) beugt Ermüdungserscheinungen der Füße vor und
entlastet Muskeln, Sehnen und Bänder.

Anatomic

z warstwą wierzchnią wykonaną
z uszlachetnionej skóry owczej (1),
z oddychającą spodnią warstwą
z funkcją RelaxFlex (3). Elastyczna
warstwa (2) zapobiega zmęczeniu stóp,
odciąża mięśnie, ścięgna i więzadła.

Comfort & Health

TACCO ANATOMIC

pełna wkładka dla stóp z płaskostopiem podłużnym i poprzecznym
Jest wkładką z warstwą wierzchnią wykonaną z miękiej i delikatnej skóry owczej
NAPPA, z oddychającą spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex. Specjalnie wbudowana pelota służy do podparcia obu łuków stopy - podłużnego i poprzecznego. Elastyczna warstwa zapobiega zmęczeniu stóp, odciąża mięśnie, ścięgna i więzadła.

 Tacco Anatomic footbed is a long in-

sole footbed with a surface made of reﬁned organic sheepskin (1) and a breathable RelaxFlex function (3). The ﬂexible
footbed (2) helps to prevent fatigue of
the feet, relieving muscles, tendons and
ligaments.

1
2
3

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.

Rozmiar: 35
Bloz: 7051977
Nr: TC0693-35
Rozmiar: 39
Bloz: 7051984
Nr: TC0693-39

www.vaya.com.pl

PRODUCENT:

DYSTRYBUTOR:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Rozmiar: 36
Bloz: 7051978
Nr: TC0693-36

Rozmiar: 37
Bloz: 7051982
Nr: TC0693-37

Rozmiar: 38
Bloz: 7051983
Nr: TC0693-38

Rozmiar: 40
Bloz: 7051985
Nr: TC0693-40

Rozmiar: 41
Bloz: 7051986
Nr: TC0693-41

Rozmiar: 42
Bloz: 7051987
Nr: TC0693-42

Rozmiar: 44
Bloz: 7051988
Nr: TC0693-44

Rozmiar: 45
Bloz: 7051992
Nr: TC0693-45

Rozmiar: 46
Bloz: 7051979
Nr: TC0693-46

Ortho-Medical

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 43
Bloz: 7051989
Nr: TC0693-43

Made in Germany

footcare

Nova
 Tacco Nova ErgoDyn jest wkładką z funkcją
RelaxFlex (3) i wierzchnią warstwą wykonaną
z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej (1).
Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy
komfort i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota (2) podpiera łuk śródstopia oraz zapewnia
rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł. Skutecznie
zapobiega zmęczeniu stóp. Wkładka Tacco Nova jest
samoprzylepna i pasuje do każdego buta.

Nova

Nova

 Tacco Nova is an ErgoDyn insole footbed (3) with
RelaxFlex function and a surface made of ecologically
reﬁned sheepskin (1). The thin ErgoDyn footbed is
characterized by its particular comfort and ﬂexibility when worn. The additional pad (2) supports the
metatarsal arch and provides relaxation of muscles,
tendons and ligaments. Fatigue of the feet is eﬀectively prevented. Tacco Nova
is self-adhesive and ﬁts
into any shoe.
Dystrybutor:

1
2

PRODUCENT:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

3

DYSTRYBUTOR:

TACCO NOVA

lekka wkładka dla stóp z płaskostopiem podłużnym i poprzecznym
Tacco Nova jest wkładką z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną
z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia
wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota podpiera
łuk śródstopia natomiast wbudowany w okolicy pięty element ShokAbsorber zapewnia rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł. Skutecznie zapobiega zmęczeniu
stóp. Doskonała jako wkładka profilaktyczna dla osób wykonujących pracę stojącą
lub polegającą na intensywnym chodzeniu. Wkładka Tacco Nova jest samoprzylepna i pasuje do każdego buta.

Nova

D Tacco Nova ist ein ErgoDyn Fußbett (3) mit
RelaxFlex Funktion und einer Oberﬂäche aus ökologisch
veredeltem Schaﬂeder (1). Das dünne ErgoDyn Fußbett zeichnet sich durch seine besonders angenehm zu
tragende Flexibilität aus. Die zusätzliche Pelotte (2)
stützt das Mittelfußgewölbe und sorgt für Entspannung der Muskeln, Sehnen und Bänder. Ermüdungserscheinungen der Füße wird wirksam vorgebeugt.
Tacco Nova ist selbstklebend und paßt in jeden Schuh.

Comfort & Health

Rozmiar: 36
Bloz: 9059604
Nr: TC0676-36

Rozmiar: 37
Bloz: 9059605
Nr: TC0676-37

Rozmiar: 39
Bloz: 9059607
Nr: TC0676-39

Rozmiar: 40
Bloz: 9059608
Nr: TC0676-40

Rozmiar: 41
Bloz: 9059609
Nr: TC0676-41

Rozmiar: 42
Bloz: 9059612
Nr: TC0676-42

Rozmiar: 43
Bloz: 9059613
Nr: TC0676-43

Rozmiar: 44
Bloz: 9059614
Nr: TC0676-44

Rozmiar: 45
Bloz: 9059615
Nr: TC0676-45

Rozmiar: 46
Bloz: 9059616
Nr: TC0676-46

Rozmiar: 47
Bloz: 9059617
Nr: TC0676-47

Rozmiar: 48
Bloz: 9059618
Nr: TC0676-48

Rozmiar: 35
Bloz: 9059603
Nr: TC0676-35
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Tacco Footcare International GmbH
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www.tacco.de

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl
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4006871676377

Rozmiar: 38
Bloz: 9059606
Nr: TC0676-38

footcare

 Tacco Dur jest wkładką z przeznaczeniem do
butów z odkrytymi palcami. Wierzchnia warstwa
wykonana jest z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej (1).Wbudowana pelota w kształcie litery
T (2) służy do wspierania łuku śródstopia i zapobiega ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Dzięki
warstwie z funkcją RelaxFlex (3) wkładka zapewnia
stopie amortyzację i wygodę oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Wkładka Tacco Dur jest samoprzylepna.

Dur

Dur

k Tacco Dur ist eine zehenfreie Sohle mit einer Oberﬂäche aus ökologisch veredeltem Schaﬂeder (1). Die
eingebettete T-Form Pelotte (2) dient zur Unterstützung des Mittelfußgewölbes und verhindert störendes
Vorwärtsrutschen der Füße. Mit RelaxFlex Funktion
(3) für angenehme Polsterung im Ballen-bereich. Ermüdungserscheinungen der Füße wird wirksam vorgebeugt. Tacco Dur ist selbstklebend.

Comfort & Health

Dur

wkładka dla stóp z płaskostopiem poprzecznym
Jest wkładką z przeznaczeniem do butów z odkrytymi palcami. Wierzchnia warstwa wykonana jest z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA.
Wbudowana pelota w kształcie litery T służy do wspierania łuku śródstopia i zapobiega ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Dzięki warstwie z funkcją RelaxFlex wkładka zapewnia stopie amortyzację i wygodę oraz skutecznie zapobiega
zmęczeniu stóp. Wkładka Tacco Dur jest samoprzylepna.

Produkty
ortopedyczne

Dur
TACCO
DUR

t Tacco Dur is an open toe insole with a surface
made of reﬁned organic sheepskin (1). The embedded T-shaped pad (2) is used to support the metatarsal arch and prevents annoying forward slipping of
the foot. With RelaxFlex function (3) for comfortable
cushioning of the footpad. Fatigue of the feet is eﬀectively prevented. Tacco Dur is self-adhesive.

1

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.

2

www.vaya.com.pl

3

Rozmiar: 35/37
Bloz: 9059673
Nr: TC0675-35-37

Rozmiar: 38/40
Bloz: 9059672
Nr: TC0675-38-40

PRODUCENT:

Rozmiar: 41/43
Bloz: 9059674
Nr: TC0675-41-43

DYSTRYBUTOR:

footcare

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Rozmiar: 44/46
Bloz: 9059675
Nr: TC0675-44-46

Ortho-Medical
Made in Germany

footcare

Deluxe

TACCO DELUXE
 Tacco Deluxe jest pełną wkładką z warstwą Er-

Comfort & Health

Deluxe

Tacco Deluxe ist eine ErgoDyn Fußbett (5) Langsohle mit
atmungsaktiver RelaxFlex Funktion (3) und einer Oberﬂäche
aus ökologisch veredeltem Schaﬂeder (1). Das ErgoDyn Fußbett zeichnet sich durch seine besonders angenehm zu tragende Flexibilität aus. Eine Pelotte (2) stützt das Mittelfuß-gewölbe und ShokAbsorber Punkte (4) vsorgen für Entspannung der
Muskeln, Sehnen und Bänder. Ermüdungserscheinungen der
Füße wird wirksam vorgebeugt. Ein Aktivkohle-Geruchsabsorber beugt eﬀektiv Fußgeruch vor.

Deluxe

wkładka dla stóp z płaskostopiem dla osób aktywnych
Tacco Deluxe jest pełną wkładką z warstwą ErgoDyn z oddychającą warstwą
D
z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej
i delikatnej
skóry owczej typu Nappa. Warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy komfort

i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota podpiera łuk
śródstopia,

natomiast element ShokAbsorber zapewnia rozluźnienie mięśni, ścięgien
i więzadeł, skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Pochłaniacz zapachów na
bazie aktywnego węgla skutecznie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego
zapachu stóp. Doskonała jako wkładka profilaktyczna dla osób wykonujących
pracę stojącą lub polegającą na intensywnym chodzeniu.

Deluxe

goDyn (5) z oddychającą warstwą z funkcją RelaxFlex
(3) i wierzchnią warstwą wykonaną z ekologicznie
uszlachetnionej skóry owczej (1). Warstwa ErgoDyn
(5) zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota (2) podpiera łuk
śródstopia, natomiast element ShokAbsorber (4)
zapewnia rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł,
Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Pochłaniacz zapachów na bazie aktywnego węgla skutecznie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stóp.

Tacco Deluxe is an ErgoDyn insole footbed (5) with
a breathable RelaxFlex function (3) and a surface made of
ecologically reﬁned sheepskin (1). The ErgoDyn footbed is
characterized by its particularly comfort and ﬂexibility when
worn. A pad (2) supports the metatarsal arch and ShokAbsorber points (4) provide relaxation of muscles, tendons and ligaments. Fatigue of the feet is eﬀectively prevented. An activated
carbon odor absorber eﬀectively prevents foot odor.

1

1

2

2

4

3

Dystrybutor:

5

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 37
Bloz: 9059564
Ortho-Medical
Nr: TC0694-37

Rozmiar: 38
Bloz: 9059565
Nr: TC0694-38

Rozmiar: 40
Bloz: 9059567
Nr: TC0676-40

Rozmiar: 41
Bloz: 9059568
Nr: TC0676-41

Rozmiar: 42
Bloz: 9059569
Nr: TC0676-42

Rozmiar: 44
Bloz: 9059573
Nr: TC0694-44

Rozmiar: 45
Bloz: 9059574
Nr: TC0694-45

Rozmiar: 46
Bloz: 9059575
Nr: TC0694-46

Rozmiar: 35
Bloz: 9059562
Nr: TC0694-35

Rozmiar: 36
Bloz: 9059563
Nr: TC0694-36

Rozmiar: 39
Bloz: 9059566
Nr: TC0676-39
Rozmiar: 43
Bloz: 9059572
Nr: TC0694-43

PRODUCENT:

DYSTRYBUTOR:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Made in Germany

footcare

Nova

TACCO ELASTIC
 Tacco Nova ErgoDyn jest wkładką z funkcją
RelaxFlex (3) i wierzchnią warstwą wykonaną
z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej (1).
Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy
komfort i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota (2) podpiera łuk śródstopia oraz zapewnia
rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł. Skutecznie
zapobiega zmęczeniu stóp. Wkładka Tacco Nova jest
samoprzylepna i pasuje do każdego buta.

Elastic

Nova

k Tacco Nova ist ein ErgoDyn Fußbett (3) mit
RelaxFlex Funktion und einer Oberfläche aus ökologisch
veredeltem Schafleder (1). Das dünne ErgoDyn Fußbett zeichnet sich durch seine besonders angenehm zu
tragende Flexibilität aus. Die zusätzliche Pelotte (2)
stützt das Mittelfußgewölbe und sorgt für Entspannung der Muskeln, Sehnen und Bänder. Ermüdungserscheinungen der Füße wird wirksam vorgebeugt.
Tacco Nova ist selbstklebend und paßt in jeden Schuh.

Nova

lekka wkładka podpierająca sklepienie podłużne
Jest wkładką z warstwą ErgoDyn z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia, natomiast wbudowany element ShokAbsorber zapewnia rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł.
Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Wkładka Tacco Elastic jest samoprzylepna i pasuje do każdego buta.

Comfort & Health

t Tacco Nova is an ErgoDyn insole footbed (3) with
RelaxFlex function and a surface made of ecologically
refined sheepskin (1). The thin ErgoDyn footbed is
characterized by its particular comfort and flexibility when worn. The additional pad (2) supports the
metatarsal arch and provides relaxation of muscles,
tendons and ligaments. Fatigue of the feet is effectively prevented. Tacco Nova
is self-adhesive and fits
into any shoe.
1

2

Rozmiar: 36
Bloz: 9059509
Nr: TC0650-36

Rozmiar: 37
Bloz: 9059512
Nr: TC0650-37

Rozmiar: 40
Bloz: 9059515
Nr: TC0650-40
Rozmiar: 44
Bloz: 9059519
Nr: TC0650-44

3

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 38
Bloz: 9059513
Nr: TC0650-38

Rozmiar: 39
Bloz: 9059514
Nr: TC0650-39

Rozmiar: 41
Bloz: 9059516
Nr: TC0650-41

Rozmiar: 42
Bloz: 9059517
Nr: TC0650-42

Rozmiar: 43
Bloz: 9059518
Nr: TC0650-43

Rozmiar: 45
Bloz: 9059522
Nr: TC0650-45

Rozmiar: 46
Bloz: 9059523
Nr: TC0650-46

Rozmiar: 47
Bloz: 9059524
Nr: TC0650-47

PRODUCENT:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

DYSTRYBUTOR:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józefin
www.vaya.com.pl

Ortho-Medical
Made in Germany

Rozmiar: 48
Bloz: 9059525
Nr: TC0650-46
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footcare

Exclusiv

Comfort & Health

Oberﬂäche aus ökologisch veredeltem Schaﬂeder (1).
Die eingebettete Pelotte (2) dient zur Unterstützung
des Mittelfußgewölbes und verhindert störendes Vorwärtsrutschen der Füße. Mit RelaxFlex Funktion (3)
für angenehme Polsterung. Tacco Exclusiv ist selbstklebend.

t Tacco Exclusiv is an open toe insole with a surface
made of reﬁned organic sheepskin (1). The embedded
pad (2) is used to support the metatarsal arch and prevents annoying forward slipping of the feet. With RelaxFlex function (3) for comfortable cushioning. Tacco
Exclusiv is self-adhesive.
1

Dystrybutor:

2

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

3

Rozmiar: 35
Bloz: 9059527
Nr: TC0621-35

PRODUCENT:

DYSTRYBUTOR:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

TACCO EXCLUSIV

wkładka wspomagająca przy płaskostopiu poprzecznym
Jest wkładką z przeznaczeniem do butów z odkrytymi palcami z wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Wbudowana pelota
podpiera łuk śródstopia i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Warstwa z funkcją RelaxFlex zapewnia amortyzację. Wkładka Tacco
Exclusiv jest samoprzylepna.

Exclusiv

k Tacco Exclusiv ist eine zehenfreie Sohle mit einer

Exclusiv

butów z odkrytymi palcami z wierzchnią warstwą
wykonaną z ekologicznie uszlachetnianej skóry
owczej (1). Wbudowana pelota (2) podpiera łuk
śródstopia i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się
stopy ku przodowi buta. Warstwa z funkcją RelaxFlex
(3) zapewnia wygodną amortyzację. Tacco Exclusiv
jest samoprzylepna.

Exclusiv

 Tacco Exclusiv jest wkładką z przeznaczeniem do

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 36
Bloz: 9059528
Nr: TC0621-36

Ortho-Medical

Rozmiar: 37
Bloz: 9059529
Nr: TC0621-37

Rozmiar: 38
Bloz: 9059532
Nr: TC0621-38

Made in Germany

Rozmiar: 39
Bloz: 9059533
Nr: TC0621-39

Rozmiar: 40
Bloz: 9059534
Nr: TC0621-40

Rozmiar: 41
Bloz: 9059535
Nr: TC0621-41

Rozmiar: 42
Bloz: 9059536
Nr: TC0621-42

Rozmiar: 43
Bloz: 9059537
Nr: TC0621-43

Rozmiar: 44
Bloz: 9059538
Nr: TC0621-44

Rozmiar: 45
Bloz: 9059539
Nr: TC0621-45

Rozmiar: 46
Bloz: 9059542
Nr: TC0621-46

footcare

Exclusiv Plus
 Tacco

Exclusiv Plus

Exclusiv Plus

Comfort & Health

Exclusiv Plus

Exclusiv Plus jest pełną
wkładką z wierzchnią warstwą wykonaną
z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA, z oddychającą spodnią warstwą
z funkcją RelaxFlex. Wbudowana pelota podpiera łuk śródstopia i zapobiega
uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku
przodowi buta. Dzięki warstwie z funkcją
RelaxFlex wkładka zapewnia stopie
amortyzację i wygodę oraz skutecznie
zapobiega zmęczeniu stóp.

TACCO EXCLUSIV PLUS

Pełna wkładka dla stóp z płaskostopiem poprzecznym
Jest wkładką z wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej
NAPPA, z oddychającą spodnią warstwą z funkcją RelaxFlex. Wbudowana pelota
podpiera łuk śródstopia i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Dzięki warstwie z funkcją RelaxFlex wkładka zapewnia stopie amortyzację i wygodę oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp.

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 39
Bloz: 9073807
Nr: TC0721-39

PRODUCENT:

DYSTRYBUTOR:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Rozmiar: 36
Bloz:
Nr: TC0721-36
Ortho-Medical

Rozmiar: 37
Bloz:
Nr: TC0721-37

Rozmiar: 38
Bloz: 9073808
Nr: TC0721-38

Rozmiar: 40
Bloz: 9073806
Nr: TC0721-40

Rozmiar: 41
Bloz: 9073805
Nr: TC0721-41

Rozmiar: 42
Bloz: 9073804
Nr: TC0721-42

Rozmiar: 44
Bloz: 9073802
Nr: TC0721-44

Rozmiar: 45
Bloz:
Nr: TC0721-45

Rozmiar: 46
Bloz:
Nr: TC0721-46

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 43
Bloz: 9073803
Nr: TC0721-43

Made in Germany

footcare

Senkfusskeil

Ortho-Medical

PRODUCENT:

Senkfusskeil

1
2

Made in Germany

DYSTRYBUTOR:

Comfort & Health

TACCO SENKFUßKEIL

klin przeciw płaskostopiu podłużnemu
To klin pod śródstopie z funkcją RelaxFlex z wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Klin podpiera łuk śródstopia, szczególnie
polecany przy płaskostopiu podłużnym. Klin zapobiega przeciążeniu i zmęczeniu
stopy. Klin Tacco Senkfußkeil jest samoprzylepny.

Senkfusskeil

 Tacco Senkfusskeil klin dla stóp z płaskostopiem to
klin pod śródstopie z funkcją RelaxFlex (2) i wierzchnią
warstwą wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej (1). Klin podpiera łuk śródstopia, szczególnie
polecany przy płaskostopiu podłużnym. Klin zapobiega
przeciążeniu i zmęczeniu stopy. Tacco Senkfußkeil jest
samoprzylepny.

Senkfusskeil

Rozmiar: 35
Bloz: 9073809
Nr: TC0721-35

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Rozmiar: 35/37
Bloz: 9059543
Nr: TC0624-35-37
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Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Dystrybutor:

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 38/40
Bloz: 9059544
Nr: TC0624-38-40

Rozmiar: 41/43
Bloz: 9059545
Nr: TC0624-41-43

Rozmiar: 44/46
Bloz: 9059546
Nr: TC0624-44-46

www.vaya.com.pl
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footcare

Golf
 Tacco Golf jest półwkładką stanowiącą wyściółkę

Comfort & Health

dla mięśni kłębu palucha z wierzchnią warstwą
wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej
(1). Wbudowana pelota (2) podpiera łuk śródstopia
i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku
przodowi buta. Zapobiega oznakom zmęczenia oraz
dolegliwościom związanym z płaskostopiem i ze stopą
poprzecznie płaską. Warstwa z funkcją RelaxFlex
(3) zapewnia właściwą amortyzację. Tacco Golf jest
samoprzylepna.

Golf

t Tacco Golf

is a half-cushion insole with a surface
made of ecologically reﬁned sheepskin (1). The embedded pad (2) is used to support the metatarsal arch and
prevents annoying forward slipping of the feet. Fatigue,
ﬂat foot or splayfoot symptoms are prevented. With
RelaxFlex function (3) for comfortable cushioning.
Tacco Golf is self-adhesive.

1

półwkładka z pelotą dla stóp poprzecznie płaskich
Jest półwkładką stanowiącą wyściółkę dla mięśni kłębu palucha z wierzchnią
warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Wbudowana pelota podpiera łuk śródstopia i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku
przodowi buta. Zapobiega oznakom zmęczenia oraz dolegliwościom związanym
z płaskostopiem i ze stopą poprzecznie płaską. Warstwa z funkcją RelaxFlex zapewnia właściwą amortyzację.

Golf

Oberﬂäche aus ökologisch veredeltem Schaﬂeder (1).
Die eingebettete Pelotte (2) dient zur Unsterstützung des
Mittelfußgewölbes und verhindert störendes Vorwärts
rutschen der Füße. Ermüdungserscheinungen, Senkund Spreizfußbeschwerden wird vorgebeugt. Mit RelaxFlex Funktion (3) für angenehme Polsterung. Tacco
Golf ist selbstklebend.

Golf

k Tacco Golf ist eine Ballenpolster-Halbsohle mit einer

TACCO GOLF

Dystrybutor:

2

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

3

Rozmiar: 35/36
Bloz: 9059489
Nr: TC0627-35-37

Rozmiar: 43/44
Bloz: 9059495
Nr: TC0627-43-44

PRODUCENT:

Rozmiar: 37/38
Bloz: 9059492
Nr: TC0627-37-38

DYSTRYBUTOR:

footcare

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Rozmiar: 39/40
Bloz: 9059493
Nr: TC0627-39-40

Ortho-Medical

Rozmiar: 45/46
Bloz: 9059496
Nr: TC0627-45-46
Made in Germany

footcare

Comfort
 Tacco Comfort jest wkładką z warstwą ErgoDyn (5),
warstwą z funkcją RelaxFlex (2) i wierzchnią warstwą
wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry owczej
(1). Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy
komfort i elastyczność podczas noszenia. Wbudowana pelota podpiera łuk śródstopia i sprzyja
rozluźnieniu mięśni, ścięgien i więzadeł. Skutecznie
zapobiega zmęczeniu stóp. Tacco Comfort jest samoprzylepna i pasuje do każdego buta.

Comfort

Comfort

Comfort & Health

t Tacco Comfort is a ErgoDyn supportive insole footbed with RelaxFlex function (2) and a surface made of
ecologically reﬁned sheepskin (1). The thin ErgoDyn
supportive footbed is characterized by its particularly
high ﬂexibility. The embedded pad supports the metatarsal arch and provides relaxation of muscles, tendons and
ligaments. Fatigue of the feet is eﬀectively prevented.
Tacco Comfort is self-adhesive and ﬁts into any shoe.

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

2

400687163360
PRODUCENT:

DYSTRYBUTOR:

footcare

Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 43
Bloz: 9059485
Nr: TC0633-43

Rozmiar: 36
Bloz: 9059593
Nr: TC0633-36

Rozmiar: 37
Bloz: 9059594
Nr: TC0633-37

Rozmiar: 38
Bloz: 9059595
Nr: TC0633-38

Rozmiar: 40
Bloz: 9059597
Nr: TC0633-40

Rozmiar: 41
Bloz: 9059598
Nr: TC0633-41

Rozmiar: 42
Bloz: 9059599
Nr: TC0633-42

Rozmiar: 44
Bloz: 9059486
Nr: TC0633-44

Rozmiar: 45
Bloz: 9059487
Nr: TC0633-45

Rozmiar: 46
Bloz: 9059488
Nr: TC0633-46

Ortho-Medical
Made in Germany

footcare

Med
 Tacco

Med jest wkładką z przeznaczeniem do
butów z odkrytymi palcami, z wierzchnią warstwą
wykonaną z ekologicznie uszlachetnionej skóry
owczej (1). Wbudowana pelota (2) podpiera łuk
śródstopia i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się
stopy ku przodowi buta. Warstwa z funkcją RelaxFlex
(3) zapewnia właściwą amortyzację mięśni kłębu
palucha. Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Tacco
Med jest samoprzylepna.

Med

Med

t Tacco Med is an open toe insole with a surface
made of reﬁned organic sheepskin (1). The embedded pad (2) is used to support the metatarsal arch
and prevents annoying forward slipping of the feet.
With RelaxFlex function (3) for comfortable cushioning of the footpad. Fatigue of the feet is eﬀectively
prevented. Tacco Med is self-adhesive.

1

Nr: TC0677-35-37

14

DYSTRYBUTOR:

footcare
Tacco Footcare International GmbH
Paderborner Strasse 146,
33-689 Bielefeld, Germany
www.tacco.de

wkładka przeciwko płaskostopiu podłużnemu i poprzecznemu
Jest wkładką z przeznaczeniem do butów z odkrytymi palcami, z wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Wbudowana pelota
podpiera łuk śródstopia i zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Warstwa z funkcją RelaxFlex zapewnia właściwą amortyzację mięśni kłębu
palucha. Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Tacco Med jest samoprzylepna.

Dystrybutor:
2

3

PRODUCENT:

TACCO MED
Med

Med ist eine zehenfreie Sohle mit einer Oberﬂäche aus ökologisch veredeltem Schafleder (1). Die eingebettete Pelotte (2) dient zur
Unterstützung des Mittelfußgewölbes und verhindert störendes Vorwärtsrutschen der Füße. Mit
RelaxFlex Funktion (3) für angenehme Polsterung im
Ballen-bereich. Ermüdungserscheinungen der Füße
wird wirksam vorgebeugt. Tacco Med ist selbstklebend.

Comfort & Health

k Tacco

Rozmiar: 35/37
Bloz: 9059476

wkładka podpierająca stopy płasko-koślawe
Jest wkładką z warstwą ErgoDyn, warstwą z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia. Wbudowana
pelota podpiera łuk śródstopia i sprzyja rozluźnieniu mięśni, ścięgien i więzadeł.
Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp, pasuje do każdego buta.

Dystrybutor:

1

Rozmiar: 39
Bloz: 9059596
Nr: TC0633-39

TACCO COMFORT
Comfort

k Tacco Comfort ist ein ErgoDyn Fußbett mit RelaxFlex
Funktion (2) und einer Oberﬂäche aus ökologisch veredeltem Schaﬂeder (1). Das dünne ErgoDyn Fußbett
zeichnet sich durch seine besonders angenehm zu tragende Flexibilität aus. Die eingebettete Pelotte stützt
das Mittelfußgewölbe und sorgt für Entspannung der
Muskeln, Sehnen und Bänder. Ermüdungserscheinungen der Füße wird wirksam vorgebeugt. Tacco Comfort
ist selbstklebend und passt in jeden Schuh.

Rozmiar: 35
Bloz: 9059592
Nr: TC0633-35

Rozmiar: 41/42
Bloz: 9059494
Nr: TC0627-41-42

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88,
05-074 Józeﬁn
www.vaya.com.pl

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
www.vaya.com.pl

Rozmiar: 38/40
Bloz: 9059478
Nr: TC0677-38-40

Ortho-Medical
Made in Germany

Rozmiar: 41/43
Bloz: 9059475
Nr: TC0677-41-43

Rozmiar: 44/46
Bloz: 9059477
Nr: TC0677-44-46

Naturalne wsparcie dla małych stóp. Zapewniają optymalny
komfort chodzenia w każdym rodzaju butów. Pozycja stopy jest
odpowiednio korygowana, a postawa modyfikowana. Posiadają
certyfikat dla produktów medycznych CE. Wszystkie produkty
tej linii stworzone są ze specjalnie wyselekcjonowanych skór
owczych NAPPA, a niemiecka precyzja wykonania gwarantuje
stałą, najwyższą jakość.

Produkty
dla dzieci

Produkty dla dzieci
TACCO KIDS

TACCO NOVA KIDS

Pełna wkładka do stóp z płaskostopiem podłużnym i poprzecznym.
Jest wkładką z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej
i delikatnej skóry owczej NAPPA. Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy
komfort i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota podpiera łuk śródstopia natomiast wbudowany w okolicy pięty element ShokAbsorber zapewnia
rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł. Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp.
Rozmiar: 27
Bloz: 9081503

Rozmiar: 28
Bloz: 9081504

Rozmiar: 29
Bloz: 9081505

Rozmiar: 30
Bloz: 9081506

Rozmiar: 31
Bloz: 9081507

Rozmiar: 320
Bloz: 9081508

Rozmiar: 33
Bloz: 9081509

Rozmiar: 34
Bloz: 9059602

Nr: TC0676-27

Nr: TC0676-31

Nr: TC0676-28

Nr: TC0676-32

Nr: TC0676-29

Nr: TC0676-33

Nr: TC0676-30

Nr: TC0676-34

TACCO DELUXE KIDS

Lekka wkładka do stóp z płaskostopiem podłużnym i poprzecznym.
Jest pełną wkładką z warstwą ErgoDyn z oddychającą warstwą z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej
NAPPA. Warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia. Dodatkowa pelota podpiera łuk śródstopia, natomiast element
ShokAbsorber zapewnia rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł, skutecznie
zapobiega zmęczeniu stóp.
Rozmiar: 27
Bloz: 9059553

Rozmiar: 28
Bloz: 9081496

Rozmiar: 29
Bloz: 9059554

Rozmiar: 30
Bloz: 9059555

Rozmiar: 31
Bloz: 9059556

Rozmiar: 320
Bloz: 9059557

Rozmiar: 33
Bloz: 9059558

Rozmiar: 34
Bloz: 9059559

Nr: TC0694-27

Nr: TC0694-31

Nr: TC0694-28

Nr: TC0694-32

Nr: TC0694-29

Nr: TC0694-33

Nr: TC0694-30

Nr: TC0694-34

TACCO COMFORT KIDS

Wkładka podpierająca stopy płasko-koślawe.
Jest wkładką z warstwą ErgoDyn, warstwą z funkcją RelaxFlex i wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA. Cienka warstwa ErgoDyn zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia. Wbudowana
pelota podpiera łuk śródstopia i sprzyja rozluźnieniu mięśni, ścięgien i więzadeł.
Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp, pasuje do każdego buta.

Rozmiar: 23
Bloz: 9059484

Rozmiar: 24
Bloz: 9059497

Rozmiar: 25
Bloz: 9059498

Rozmiar: 26
Bloz: 9059526

Rozmiar: 27
Bloz: 9059582

Rozmiar: 28
Bloz: 9059583

Rozmiar: 29
Bloz: 9059584

Rozmiar: 30
Bloz: 9059585

Rozmiar: 31
Bloz: 9059586

Rozmiar: 320
Bloz: 9059587

Rozmiar: 33
Bloz: 9059588

Rozmiar: 34
Bloz: 9059589

Nr: TC0633-23

Nr: TC0633-27

Nr: TC0633-31

www.vaya.com.pl

Nr: TC0633-24

Nr: TC0633-28

Nr: TC0633-32

Nr: TC0633-25

Nr: TC0633-29

Nr: TC0633-33

Nr: TC0633-26

Nr: TC0633-30

Nr: TC0633-34

15

Wkładki dla
diabetyków
Wkładki do butów Diabeto PED zapobiegają 3 głównym problemom związanym
ze stopami, na jakie najczęściej skarżą się diabetycy.
1. Ból w stopach
2. Nieodpowiedni przepływ krwi
3. Częste infekcje
Dzieje się to dzięki 3 ważnym funkcjom wkładki, które skutecznie wspierają
walkę z cukrzycą:
1. Wkładka działa jak pompa mięśni stóp
Oznacza to, że krew tętnicza (bogata w tlen) może przepływać szybciej w celu
uzupełnienia jej niedoboru w stopie. Taka stymulacja przepływu krwi sprawia, że
krew bogata w tlen wraca z każdym krokiem do stopy. Specjalny układ poduszek
i warstw wzdłuż długości wkładek znacząco polepsza przepływ krwi, poprzez
uruchomienie mięśnia naturalnie pompującego krew w stopach.
2. Obniża ciśnienie krwi
Specjalny kształt i powierzchnia wkładki Diabeto PED pomagają rozłożyć nacisk
ciśnienia na stopę, co sprawia, że znacznie spada niebezpieczeństwo wystąpienia
zjawiska „stopy cukrzycowej”. Specjalna konstrukcja wkładek rozkłada masę ciała
na całe stopy. To rozwiązanie umożliwia zmniejszenie ciśnienia w tych obszarach,
które są najbardziej narażone na rozwój wrzodów cukrzycowych.
3. Zapobiega infekcjom
Skaleczenia i rany u osób cierpiących na cukrzycę mogą goić się nawet kilka
tygodni czy miesięcy, przez co znacząco zwiększa się ryzyko zakażeń i infekcji.
Powierzchnia wkładek DiabetoPED pokryta jest przyjazną dla skóry stopy
welurową warstwą zapewniającą długotrwałe działanie antybakteryjne w celu
zapobieżenia zakażeniom.
Ważne informacje: Diabeto PED jest odpowiednia dla wszystkich osób chorych
na cukrzycę, typu 2 i typu 1, a także dla dzieci.
Skuteczność działania wkładek Diabeto Ped została potwierdzona badaniami
klinicznymi.
Wkładki Diabeto PED dopasowują się do każdej pary butów, dając uczucie
komfortu. Sprawiają, że Twoje buty stają się jeszcze bardziej wygodne, a każdy
krok w nich jest korzystny dla Twojego zdrowia.

Więcej na stronie: www.diabetoped.pl
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Wkładki przy
niewydolności żylnej

venoPOWER
VenoPower to wkładki przeznaczone dla osób, u których
występują problemy z krążeniem krwi w nogach oraz
stopach.
Główną zasadą leczenia przewlekłej niewydolności żylnej
jest zwiększenie prędkości przepływu żylnego i zmniejszenie
wysokiego ciśnienia krwi w żyłach obwodowych.
Innowacyjna, unikalna budowa wkładki sprawia, że działa
ona jak pompa, która poprzez nacisk na odpowiednie
miejsca na stopie zapewnia zwiększony przepływ krwi
w naczyniach krwionośnych stopy i łydki.

Miękka tekstylna górna powierzchnia wkładek w połączeniu
z nowo opracowaną lateksową warstwą wspomaga regulację
temperatury wewnątrz buta. Teksturowana, anatomiczna
warstwa MemoFoam zapewnia optymalne dopasowanie
i wyjątkowy komfort.

D



The patented VenoPower Go! Insole provides power and comfort throughout the day. The VenoPower Go! surface structure ensures
a signiﬁcantly increased blood ﬂow to the foot and calf muscles. The
noticeably improved blood supply increases energy and stamina and
thus your well-being throughout the day. Independent medical tests
conﬁrm that VenoPower Go! improves blood ﬂow to the lower extremities by 26%. The soft textile upper surface, in conjunction with the
newly developed latex base, supports the climate regulation inside the
shoe. The textured, anatomical MemoFoam ensures optimized ﬁt and
a tremendous comfort. VenoPower Go! For every step of life.

Veno Power

Die Oberﬂächenstruktur der VenoPower Go! Einlegesohle
liefert Power und Wohlbeﬁnden über den gesamten Tag. Die VenoPower Go! sorgt für eine deutlich erhöhte Durchblutung der Fuß
und Wadenmuskulatur. Die spürbar verbesserte Blutversorgung
steigert Energie und Ausdauer und somit Ihr Wohlbeﬁnden von
morgens bis abends. Unabhängige medizinische Tests bestätigen,
dass durch VenoPower Go! eine um 26% verbesserte Durchblutung der unteren Extremitäten erzielt wird. Das hautfreundliche
textile Obermaterial in Verbindung mit der neu entwickelten Latexbasis unterstützt die Klimaregulation im Schuh. Der strukturierte, anatomische MemoFoam sorgt für optimierte Passform und
einen hohen Tragekomfort.VenoPower Go! Für Beruf und Alltag!

Veno Power

Stosowanie wkładek VenoPower podczas chodzenia jest
idealną aktywnością dla żył w stopach. Podeszwa stopy
składa się z gęstej sieci naczyń, które spływają do głębokiego
układu żylnego stopy. Wkładki VenoPower dzięki swej
budowie, w odpowiedni sposób naciskają na gąbczastą
sieć żył stopy w trakcie chodzenia, dochodzi wówczas
do przyspieszenia prędkości przepływu żylnego w stopie
i w nodze.
Niezależne testy medyczne, przeprowadzone w SeiterKlinik (Stuttgart, Niemcy) oraz w Institut fur Sport
u.Sportwisseschaft (Karlsruhe, Niemcy), potwierdziły wpływ
wkładek VenoPower na wzrost prędkości przepływu żylnego
o średnio 26%.
Wkładki VenoPower doskonale sprawdzają się podczas
uprawiania sportu, zwiększając wydajność i czas regeneracji
stóp i nóg, a także poprawiają ogólne samopoczucie dzięki
lepszej regulacji temperatury w kończynach dolnych.

P

Opatentowane wkładki VenoPower Go! zapewniają komfort
stóp przez cały dzień. Wkładki VenoPower Go! dzięki swej unikalnej budowie i specjalnej strukturze powierzchni zapewniają znacznie zwiększony przepływ krwi do mięśni stóp i łydek, znacznie
poprawia się krążenie krwi, dzięki czemu zwiększa się energia
i wytrzymałość, a tym samym poprawia się Twoje samopoczucie i utrzymuje się przez cały dzień. Niezależne testy medyczne
dowiodły, że wkładki VenoPower Go! poprawiają o 26% przepływ
krwi do kończyn dolnych. Delikatna tekstylna wierzchnia warstwa, w połączeniu z nowo opracowaną dolną lateksową warstwą,
wspiera regulację temperatury wewnątrz buta. Teksturowana,
anatomiczna warstwa MemoFoam zapewnia wyjątkową wygodę
i ogromny komfort. Wkładki VenoPower Go! na każdym etapie
życia.
Mehr Energie und Ausdauer
Die Durchblutungssteigerung verbessert die Versorgung der
Muskulatur mit Sauerstoff und Nährstoffen und erhöht so
die Leistungsfähigkeit.
More energy and endurance
The increase in blood circulation improves the supply of
oxyggen and nutriens to the musclesand thus increases the
performance.
Więcej energii i wytrzymałości
Wzrost krążenia krwi poprawia dopływ tlenu i składników
odżywczych do mięśni, a tym samym zwiększa ich
wydajność.
Schnellere Regeneration
Der beschleunigte Abtransport von Abfallstoffen aus dem
Stoffwechselprozess sowie das erneute Auffüllen der Energiereserven verkürzt die Regenerationszeit nach dem Sport.
Faster regeneration
the accelerated exhange of materials through the metabolic
process, as well as the recharging of the energy reserves,
improves the regeneration time after sports.
Szybsza regeneracja
Przyspieszona wymiana składników odżywczych w procesie metabolicznym, a także uzupełnianie rezerw energetycznych, poprawia czas regeneracji przy uprawianiu sportu.
VenoPower
Die um 26% verbesserte Durchblutung sorgt für einen angenehmen Temperaturausgleich und erhöht so das Wohlbeﬁnden.
Veno power
The 26% improved circulation contributes to temperature
regulation and increases overall well being.
Moc wkładek Veno Pover
Poprawione o 26% krążenie krwi przyczynia się do regulacji
temperatury i poprawia ogólne samopoczucie.

26% Xtra Power
durch erhöhte Blutzirkulation
through increased blood circulation

Art.-No. 511 • Made in Germany
Paderborner Straße 146 • 33689 Bielefeld
Germany • www.tacco.de

VenoPover to produkt medyczny klasy I, testowany klinicznie.
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Gel Line

Miękkie, miłe w dotyku i hypoalergiczne!
Latem, kiedy obuwie może doprowadzić do bolących odparzeń lub kiedy całonocna zabawa
powoduje bolesne otarcia, niewidzialne wkładki
żelowe będą najlepszą pomocą i przyniosą ulgę
w mgnieniu oka. Najwyższej jakości produkty
żelowe, zabezpieczają i amortyzują stopy przed
wstrząsami. Pomagają w stabilnym utrzymaniu
stopy w obuwiu i zapobiegają zsuwaniu się stopy do przodu buta. Zapewniają także ochronę
przed piekącym bólem pięt lub przedniej części
stopy. Wkładki wykonane są z bardzo cienkiego,
przezroczystego żelu zaprojektowanego w specjalnym kształcie. Daj twoim stopom poczuć się
jak w SPA - przyjemnie i komfortowo.

TACCO GEL FLEX

żelowa podpiętka stabilizująca i amortyzująca piętę
Jest podpiętką wykonaną z miękkiego i amortyzującego żelu InvisiGel. Podpiętka unosi
i amortyzuje piętę i zapewnia optymalną regulację wysokości stopy w bucie. Tacco Gel
Flex jest samoprzylepna. Utrzymanie przyczepności zapewnia mycie czystą wodą.
Damska					
Bloz: 9060154				
Nr: TC0658D				

Męska
Bloz: 9060153
Nr: TC0658M

TACCO GEL PAD

żelowa wkładka amortyzująca przedstopie
Jest wkładką stanowiącą wyściółkę dla mięśni kłębu palucha wykonana z miękkiego żelu
InvisiGel. Zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta i zapewnia
wygodę oraz amortyzację śródstopia i mięśni kłębu palucha. Tacco Gel Pad jest samoprzylepna. Utrzymanie przyczepności zapewnia mycie czystą wodą.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9060156
Nr:
TC0659

TACCO GEL BALANCE

żelowa wkładka amortyzująca i stabilizująca przedstopie
To wkładka będąca wyściółką dla mięśni kłębu palucha wykonaną z miękkiego żelu InvisiGel. Zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta i amortyzuje
przedstopie. Tacco Gel Balance jest samoprzylepna. Utrzymanie przyczepności zapewnia
mycie czystą wodą.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9060152
Nr:
TC0654

TACCO GEL HOLIDAY

żelowa wkładka chroniąca przestrzeń między palcami stóp
To wkładka stanowiąca niewidoczną ochronę stóp do klapek typu japonki, wykonana z miękkiego żelu InvisiGel. Środkowa wydłużona część tworzy kołnierz, który chroni przestrzeń między palcami stóp przed otarciami i zadrapaniami. Zapobiega powstawaniu odcisków i pęcherzy. Tacco Gel Holiday jest samoprzylepna.
Utrzymanie przyczepności zapewnia mycie czystą wodą.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
9060155
Nr:
TC0618
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Produkty
ortopedyczne

Wkładki skórzane Tacco

Luksusowe wkładki do butów wykonane są z bardzo
delikatnej i miękkiej owczej skóry NAPPA. Posiadają
wbudowaną warstwę na bazie aktywnego węgla,
który absorbuje i eliminuje zapachy. Wysoka jakość
surowców zapewnia wysoki komfort użytkowania.

TACCO LUXUS

skórzana wkładka do butów
Jest wkładką pełną z wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry owczej NAPPA i miękką warstwą z funkcją RelaxFlex. Zintegrowany pochłaniacz zapachów na bazie aktywnego węgla skutecznie zapobiega powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu stopy. Tacco Luxus jest bardzo cienką wkładką i pasuje do każdego buta.
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TACCO LUXUS LIGHT

skórzana półwkładka do butów
Jest półwkładką z wierzchnią warstwą wykonaną z miękkiej i delikatnej skóry
owczej NAPPA oraz miękką warstwą z funkcją RelaxFlex. Pochłaniacz zapachów na bazie aktywnego węgla skutecznie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stopy. Tacco Luxus Light jest bardzo cienką wkładką i lepiej
dopasowuje się w bucie.
Rozmiar: 35/36
Bloz:
Nr: TC0615-35-37
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TACCOSLIP

zapiętka podtrzymująca piętę
Jest wkładką podtrzymującą piętę, wykonaną z miękkiej skóry welurowej.
Wkładka dociska piętę w bucie zapobiegając jej ześlizgiwaniu. Ponadto miękka
skóra zapobiega powstawaniu odcisków. Taccoslip jest wkładką samoprzylepną.
Rozmiar: uniwersalny
Bloz:
Nr:
TC0600
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Wkładki damskie
Star Heelz to produkty, które są idealnie dopasowane do obuwia damskiego, stworzone z wygodnej pianki amortyzującej Poron.
Poron to materiał mikrokomórkowy opracowany specjalnie do zastosowań medycznych.
Stosowany jest np. w celu uniknięcia zbyt
mocnego nacisku. Poron jest miękki, wygodny w noszeniu i daje niezrównaną amortyzację. Materiał jest odporny na odkształcenia i
niezwykle trwały. Produkty są bardzo cienkie
i dzięki temu niezwykle wąskiemu kształtowi
pasują do każdego rodzaju damskiego obuwia, a szczególnie nadają się do wysokich
obcasów, szpilek, sandałów i botków.

PEDI FEETZ

Komfort dla stóp w szpilkach i na wysokim obcasie.
Bardzo cienka, wyprodukowana ze specjalnej pianki wkładka, do butów z odkrytymi
palcami, daje stopie komfort oraz odciąża piętę. Pomaga uniknąć nieprzyjemnego ześlizgiwania się stopy ku przodowi buta. Zapewnia wygodę nawet podczas całonocnych
imprez. Idealna dla wszystkich rodzajów butów: szpilek, butów na wysokim obcasie
i sandałów. Amortyzująca wstrząsy , oddychająca, antybakteryjna. Rozmiar: uniwersalny
Black					
Bloz: 					
Nr: TC0220-B				

Pink
Bloz:
Nr: TC0220-P

SEXY TOES

Seksowny wygląd i wygoda dla stóp.
Bardzo cienka, wyprodukowana ze specjalnej pianki wkładka, daje komfort przedniej
części stopy. Pomaga uniknąć nieprzyjemnego ześlizgiwania się stopy ku przodowi buta.
Zapewnia wygodę nawet podczas całonocnych imprez. Amortyzująca wstrząsy , oddychająca, antybakteryjna. Idealna dla wszystkich rodzajów butów: szpilek, butów na wysokim obcasie i sandałów. Rozmiar: uniwersalny
Black					
Bloz: 					
Nr: TC0240-B				

Pink
Bloz:
Nr: TC0240-P

HEEL SPAS

Seksowny wygląd i wygoda dla stóp.
Bardzo cienka, wyprodukowana ze specjalnej pianki podpiętka, amortyzująca piętę podczas
chodzenia. Przeciwdziała ześlizgiwaniu się stopy oraz zapewnia wygodę, nawet podczas całonocnych imprez. Amortyzująca wstrząsy , oddychająca , antybakteryjna. Idealna dla wszystkich rodzajów butów: szpilek, butów na wysokim obcasie i sandałów. Rozmiar: uniwersalny
Black					
Bloz: 					
Nr: TC0210-B				

Pink
Bloz:
Nr: TC0210-P

HEEL SAVER

Idealne dopasowanie i wygoda dla pięty.
Bardzo cienka, wyprodukowana ze specjalnej pianki zapiętka, utrzymuje piętę w bucie
i przeciwdziała powstawaniu pęcherzy i odcisków. Zapobiega bolesnym obtarciom. Przeciwdziała
ześlizgiwaniu się stopy oraz zapewnia wygodę, nawet podczas całonocnych imprez. Idealna dla
wszystkich rodzajów butów: szpilek, butów na wysokim obcasie i sandałów. Rozmiar: uniwersalny
Black					
Bloz: 					
Nr: TC0200-B				
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Pink
Bloz:
Nr: TC0200-P

Wkładki letnie
Przedstawiamy produkty, których zadaniem jest zwiększenie komfortu
noszenia butów o każdej porze roku.
Różnorodne warstwy zastosowane we
wkładkach takie jak: węgiel aktywowany, jony srebra, zapachowa delikatna
bawełna, oddychająca warstwa Relax
Flex redukują nadmierną potliwość
stóp i przykry zapach. Pomagają zachować higienę w noszonym obuwiu.
Wierzchnie warstwy wykonane z delikatnej bawełny zwiększają przyjemność
noszenia butów na bose stopy.

TACCO HAPPIES

wkładka dla świeżych i suchych stóp
Jest bardzo cienką wkładką wykonaną z warstwy chłonnej dla zachowania świeżości i suchości stóp. Wilgoć jest absorbowana i przekazywana
do chłonnej warstwy pośredniej. Zapachowe mikro kapsułki zapewniają
świeżość wewnątrz buta. Dodatkowa warstwa izolacyjna zapobiega zawilgoceniu wkładki buta. Tacco Happies mają stabilizującą warstwę spodnią
z antypoślizgową powłoką. Wkładki należy wymienić po około tygodniu.
				 AŻ OSIEM PAR W OPAKOWANIU!
Rozmiar: 35-36
Bloz:

Rozmiar: 37-38
Bloz:

Rozmiar: 39-40
Bloz:

Rozmiar: 41-42
Bloz:

Rozmiar: 43-44
Bloz:

Rozmiar: 45-46
Bloz:

Nr: TC0674-35-36

Nr: TC0674-37-38

Nr: TC0674-39-40

Nr: TC0674-43-44

Nr: TC0674-41-42

Nr: TC0674-45-46

TACCO SUMMER

idealna na gołe stopy
Tacco Summer jest pełną wkładką, której wierzchnia warstwa wykonana jest
z puszystej, bawełnianej tkaniny frotte i warstwy oddychającej Relax Flex. Warstwa aktywowanego węgla pochłaniającego zapach oraz jony srebra w warstwie
wierzchniej bardzo efektywnie zapobiegają pojawianiu się przykrych zapachów
oraz zapewniają higieniczne i świeże wnętrze buta. Tacco Summer można prać
ręcznie. Wkładki są idealne do noszenia letnich butów na bosą stopę.
Rozmiar: 35
Bloz:

Rozmiar: 36
Bloz:

Rozmiar: 37
Bloz:

Rozmiar: 38
Bloz:

Rozmiar: 39
Bloz:

Rozmiar: 40
Bloz:

Rozmiar: 41
Bloz:

Rozmiar: 42
Bloz:

Rozmiar: 43
Bloz:

Rozmiar: 44
Bloz:

Rozmiar: 45
Bloz:

Rozmiar: 46
Bloz:

Rozmiar: 47
Bloz:

Rozmiar: 48
Bloz:

Nr: TC0639-35

Nr: TC0639-39

Nr: TC0639-43

Nr: TC0639-36

Nr: TC0639-40

Nr: TC0639-44

Nr: TC0639-47

www.vaya.com.pl

Nr: TC0639-37

Nr: TC0639-41

Nr: TC0639-45

Nr: TC0639-38

Nr: TC0639-42

Nr: TC0639-46

Nr: TC0639-48

21

Wkładki zimowe
Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie”
– to powiedzenie można również z powodzeniem odnieść do butów. Te wkładki
pozwalają utrzymać ciepłe i suche stopy,
a w efekcie całe ciało czuje ciepło co zapobiega wyziębieniu organizmu. Izolacyjne
i oddychające warstwy chronią przed zimnem i wilgocią, a warstwa antybakteryjna
dba o higienę stopy.

TACCO POLAR FLEECE
Jest wkładką regulującą ciepło z wierzchnią warstwą Thermo-active i oddychającą,
miękką warstwą RelaxFlex. Środkowa warstwa zawierająca węgiel aktywowany pomaga zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Te wkładki można prać ręcznie.

Rozmiar: 35
Bloz: Nr: TC0669-35

Rozmiar: 36
Bloz:
Nr: TC0669-36

Rozmiar: 37
Bloz:
Nr: TC0669-37

Rozmiar: 38
Bloz:
Nr: TC0669-38

Rozmiar: 39
Bloz:
Nr: TC0669-39

Rozmiar: 40
Bloz:
Nr: TC0669-40

Rozmiar: 41
Bloz:
Nr: TC0669-41

Rozmiar: 42
Bloz:
Nr: TC0669-42

Rozmiar: 43
Bloz:
Nr: TC0669-43

Rozmiar: 44
Bloz:
Nr: TC0669-44

Rozmiar: 45
Bloz:
Nr: TC0669-45

Rozmiar: 46
Bloz:
Nr: TC0669-46

Rozmiar: 47
Bloz:
Nr: TC0669-47

TACCO ALU-STAR
Jest wkładką utrzymującą ciepło z aluminiową warstwą chroniącą przed chłodem
i wilgocią oraz wierzchnią warstwą z wysokiej jakości wełny. Warstwa środkowa izolacyjna dostarcza dodatkowego zabezpieczenia w przypadku niskich temperatur.

Rozmiar: 35
Bloz: Nr: TC0642-35

Rozmiar: 36
Bloz:
Nr: TC0642-36

Rozmiar: 37
Bloz:
Nr: TC0642-37

Rozmiar: 38
Bloz:
Nr: TC0642-38

Rozmiar: 39
Bloz:
Nr: TC0642-39

Rozmiar: 40
Bloz:
Nr: TC0642-40

Rozmiar: 41
Bloz:
Nr: TC0642-41

Rozmiar: 42
Bloz:
Nr: TC0642-42

Rozmiar: 43
Bloz:
Nr: TC0642-43

Rozmiar: 44
Bloz:
Nr: TC0642-44

Rozmiar: 45
Bloz:
Nr: TC0642-45

Rozmiar: 46
Bloz:
Nr: TC0642-46

Rozmiar: 47
Bloz:
Nr: TC0642-47

Rozmiar: 48
Bloz:
Nr: TC0642-48
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wys-49 cm, szer- 52 cm, głębokość - 15 cm

Duży metalowy regał
TACCO/ Vaya Medical

EKSPOZYTORY

Średni display plexi – Vaya Medical

wys z topperem 220 cm,
wysokość bez toppera 180 cm,
szer- 55 cm

Mały display plexi – Vaya Medical
wys-39 cm, szer- 23 cm, głębokość - 12 cm

www.vaya.com.pl
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Scholl Krem zmiękczający twardą skórę
stóp 60 ml

Doskonale nawilża skórę; zawiera specjalistyczne składniki, które zmiękczają i nawilżają twardą, suchą skórę zmęczonych stóp.

60 ml

Bloz: 7049844
Nr: 3102349

Scholl System 2 w 1 do usuwania twardej
skóry stóp

Rewolucyjny 2-fazowy system, który zmiękcza i usuwa
twardą skórę; żel zawierający kwas hialuronowy zmiękcza
stwardniały naskórek, zaś profilowane ostrza usuwają go
bez ryzyka uszkodzenia zdrowej skóry.

Scholl Ekspresowy system usuwania twardej
i zrogowaciałej skóry

Skóra bardziej miękka w dotyku już po 1 zastosowaniu.

Scholl Krem regenerujący na popękane
pięty 60 ml / 120 ml

Dzięki formule stworzonej specjalnie z myślą o popękanej skórze pięt skutecznie wygładza szorstkie, suche oraz
popękane pięty.

Bloz: 77046195
Nr: 3048865

60 ml

Bloz: 9056432
Nr: 8053222

60 ml

Bloz: 7034854
Nr: 3079263
120 ml

Bloz: 7078948
Nr: 3072228

Scholl Krem regenerujący do suchej skóry 60ml

Złuszczający i silnie nawilżający krem do suchej skóry stóp,
Innowacyjna formuła Deep Hydration złuszcza martwy naskórek oraz głęboko nawilża skórę dając długotrwały efekt
- jedwabiście miękka i gładka skóra przez 24 godziny.

60 ml

Bloz: 7041820
Nr: 8033399

Scholl Peeling złuszczający do stóp 60 ml

60 ml

Usuwa szorstką i twardą skórę, by wspierać proces jej
odnowy. Zawiera naturalny i pumeks i kwasy owocowe.

Bloz: 7051164
Nr: 3009833

Scholl Krem nawilżający do stóp
i paznokci 60 ml

60 ml

Zmiękcza i nawilża suchą skórę stóp oraz wzmacnia kondycję
paznokci. Zapobiega odtwarzaniu się zrogowaciałego naskórka.

Bloz: 7051163
Nr: 8031060

Scholl Dwustronny pilnik wygładzający do stóp 1 szt.

Usuwa zrogowacenia i pomaga zapobiegać narastaniu twardejskóry.Stronagruboziarnistausuwastwardniałynaskórek,
a drobnoziarnista wygładza skórę.

Bloz: 9062204
Nr: 8067818

Scholl Dwustronna Tarka do usuwania zrogowaceń

Dzięki wyprofilowanemu kształtowi tarka gwarantuje komfort
użycia i dotarcie do miejsc trudno dostępnych na stopie. Część
gruboziarnista usuwa twardą skórę i zrogowacenia, część drobnoziarnista usuwa pozostałości zrogowaceń i wygładza skórę.

Scholl Obcinacz do paznokci 1 szt.

Pozwala precyzyjnie obcinać paznokcie; posiada pojemnik
na obcięte paznokcie.
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Bloz: 9070579
Nr: 8067817

Bloz: 9061413
Nr: 8067814

Bloz: 7021482
Nr: 8032596

150 ml

Bloz: 7037648
Nr: 8032638

150 ml

Bloz: 77004174
Nr: 8032639

Scholl Fresh Step Antyperspirant 150 ml

Natychmiast neutralizuje nieprzyjemny zapach i pomaga
utrzymać suche stopy.

Produkty
Scholl

150 ml

Scholl Fresh Step Dezodorant 150ml

Neutralizuje nieprzyjemny zapach stóp i pozostawia uczucie świeżości przez cały dzień.

Scholl Fresh Step Dezodorant do butów 150ml

Natychmiast redukuje nieprzyjemny zapach butów i zapewnia
24-godzinną ochronę butów przed nieprzyjemnym zapachem.

Scholl Dezodorant do stóp „3 w 1” 150ml
150 ml

Bloz: 7054083
Nr: 8142689

Preparat do stóp o potrójnym działaniu: profilaktycznie działa przeciwgrzybicznie; utrzymuje stopy suche i świeże przez
cały dzień; skutecznie neutralizuje nieprzyjemny zapach

Scholl Odour Control wkładki przeciwpotne 1 para
1 para

Bloz: 9070873
Nr: 8067823

Świeże stopy bez nieprzyjemnego zapachu przez cały
dzień. Wkładka wchłania pot i zwalcza przykry zapach
stóp oraz wnętrza obuwia.

Scholl Zestaw na wrastające paznokcie
Bloz: 7067435
Nr: 3034659

Wyjątkowy produkt o podwójnym działaniu, który natychmiast łagodzi dyskomfort spowodowany wrastającymi paznokciami u stóp. Produkt posiada rekomendację
Polskiego Towarzystwa Pedologicznego

Scholl Zestaw na grzybicę stóp
Bloz: 9076394
Nr: 3019984

Aplikator + spray; działają przeciw grzybicy stóp i pomagają w przywróceniu zdrowej skóry i ochronie przed nawrotem zakażenia.

Scholl Preparat na grzybicę paznokci 3,8 ml
3,8 ml

Bloz: 9052126
Nr: 10050943

3,8 ml

Bloz: 9057004
Nr: 8070050

Dyskretny i łatwy w użyciu, niszczy grzybicę paznokci w
miejscu powstawania. Pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji oraz chroni przed nawrotami zakażenia.

Scholl Spray do usuwania kurzajek i brodawek

Oparty na metodzie natychmiastowego zamrażania, która jest stosowana przez lekarzy i specjalistów. Skuteczny
i łatwy sposób usuwania pospolitych brodawek i kurzajek.

Scholl Wodoodporne plastry na odciski
z opatrunkiem 8 szt.
8 szt.

Bloz: 9062044
Nr: 8067824

Miękkie plastry z poduszeczką zapewniają natychmiastowe uczucie ulgi, a plaster leczniczy chroni zdrową skórę
otaczającą odcisk.

Scholl 2 w 1 Ekspresowy aplikator na odciski
Bloz: 9055504
Nr: 8000555

www.vaya.com.pl

Łagodzi ból dzięki zmniejszeniu grubości a tym samym ucisku
powstałego odcisku, mechanicznie usuwa wierzchnią warstwę odcisków, zmiękczając je płynem na bazie mocznika.
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Scholl Gelactiv Kliny międzypalcowe 3 szt.

Przynoszą ulgę w bólu spowodowanym bolesnymi pęcherzami, otarciami oraz odciskami pomiędzy palcami. Zmniejszają tarcie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą palcami.

3 szt.

Bloz: 9034672
Nr: 8084814

Scholl Żelowy duży klin 1 szt.

Przynosi ulgę w bólu spowodowanym zachodzącymi na
siebie palcami, Zmniejsza tarcie pomiędzy sąsiadującymi
ze sobą palcami.

Scholl Nawilżająca maska Pedi Mask™️
z olejkiem kokosowym

• Zapewnia intensywne odżywienie
• Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia
Łatwe w użyciu, nietłuste. Produkt jednorazowego użytku. 120 ml

Scholl Nawilżająca maska Pedi Mask™️
z olejkiem makadamia

• Zapewnia intensywne odżywienie
• Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia
Łatwe w użyciu, nietłuste. Produkt jednorazowego użytku.
120 ml

3 szt.

Bloz: 9037839
Nr:8077912

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090608
Nr: 3074950

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090607
Nr: 3074951

Scholl Relaksująca maska Pedi Mask™
z olejkiem lawendowym (NOWOŚĆ)

• Zapewnia intensywne odżywienie
Rozmiar: uniwersalny
• Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia i zrelaksowanych stóp Bloz:
Łatwe w użyciu, nietłuste. Produkt jednorazowego użytku. Nr:
120 ml

Scholl Party Feet Poduszki żelowe na pięty
1 para

Produkty Party Feet firmy Scholl powstały po to, aby chronić wrażliwe obszary na Twoich stopach. Dzięki nim możesz
zakładać wysokie obcasy bez ryzyka i oraz czuć się w nich
komfortowo! Doskonałej jakości poduszki żelowe zapewniają skuteczną ochronę i niwelują negatywne aspekty noszenia szpilek. Umieszczone pod piętą amortyzują ja i chronią
przed naciskiem. Bardzo cienkie poduszki wykonane z miękkiego żelu, pomagają amortyzować i chronić piętę przed
naciskiem.

Scholl Party Feet Poduszki żelowe na wrażliwe
miejsca

Produkty Party Feet firmy Scholl powstały po to, aby chronić wrażliwe obszary na Twoich stopach. Dzięki nim możesz zakładać wysokie obcasy bez ryzyka i oraz czuć się
w nich komfortowo! Doskonałej jakości poduszki żelowe zapewniają skuteczną ochronę i niwelują negatywne
aspekty noszenia szpilek.
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Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090259
Nr: 3063081

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090284
Nr: 3063079

Produkty
Scholl
Męskie
Bloz: 9071939
Nr: 3076434

Damskie
Bloz: 9071937
Nr: 3074551

Męskie
Bloz:
Nr: 3074575

Damskie
Bloz:
Nr:3074576

Scholl GelActiv™
Wkładki do codziennego obuwia

Zapewniają stopom idealne podparcie oraz komfort przez
cały dzień. Pomagają zmniejszyć nacisk na stopy, dzięki skutecznemu rozmieszczeniu obszarów kontaktu z podłożem
i odpowiednim rozłożeniem nacisku.

Scholl GelActiv™
Wkładki do obuwia do pracy

Pochłaniają wstrząsy przez cały dzień zwłaszcza na twardych nawierzchniach. Otwory i wierzchni materiał pomagają utrzymać suche stopy. Technologia GelActiv zapewnia
doskonałą amortyzację i ochronę. Budowa wkładki pomaga zmniejszyć nacisk na stopy.

Scholl GelActiv™ Wkładki damskie wysokie obcasy
Bloz: 9083162
Nr: 3023615

Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację stopom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™ Wkładki damskie do codziennego obuwia na obcasie
Bloz: 9083165
Nr: 3023671

Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację stopom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™ Wkładki damskie otwarte obuwie
Bloz: 9083164
Nr: 3021722

Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację stopom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™ Wkładki damskie płaskie obuwie
Bloz: 9083163
Nr: 3023672

Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację stopom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™ Wkładki damskie do botków
Rozmiar: 35 - 40,5

Bloz: 9090258
Nr: 3061866

www.vaya.com.pl

Scholl GelActiv wkładki do botków wykonane z miękkiego
żelu i pokryte materiałem. Posiadają wbudowane podparcie
łuku stopy oraz dodatkową amortyzację śródstopia. Nie przesuwają się. Stworzone i sprawdzone we współpracy ze specjalistami od pielęgnacji stóp. 1 para.
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Scholl Light Legs™ Rajstopy Uciskowe 60 DEN czarne

Rajstopy Scholl Light Legs, dzięki technologii stopniowej kompresji Fibre Firm™ (10
mmHg w kostce, 5,5 mmHg w łydce oraz 4 mmHg w udzie), poprawiają krążenie w nogach od rana do wieczora, dając uczucie lekkich nóg. Grubość 60 DEN zapewnia ciepło
w chłodniejsze dni i gwarantuję trwałość do 100 prań.

Rozmiar S

Rozmiar M

Rozmiar L

Rozmiar XL

60 DEN czarne S
Bloz: 9070435
Nr: 3038183

60 DEN czarne M
Bloz: 9070434
Nr: 3038184

60 DEN czarne L
Bloz: 9070433
Nr: 3038185

60 DEN czarne XL
Bloz: 9070432
Nr: 3038102

Scholl Light Legs™ Rajstopy Uciskowe 20 DEN czarne

Rajstopy Scholl Light Legs, dzięki technologii stopniowej kompresji Fibre Firm™ (10 mmHg w kostce,
5,5 mmHg w łydce oraz 4 mmHg w udzie), poprawiają krążenie w nogach od rana do wieczora, dając
uczucie lekkich nóg. Rajstopy o grubości 20 DEN świetnie spisują się w biurze oraz w innych sytuacjach
biznesowych. Dzięki nim zachowamy zasady prawdziwej elegancji, a także poczujemy się pewnie
i atrakcyjnie. Zapewniają trwałość do 50 prań.

Rozmiar S

Rozmiar M

Rozmiar L

Rozmiar XL

20 DEN czarne S
Bloz: 9084002
Nr: 3052933

20 DEN czarne M
Bloz: 9073229
Nr: 3037857

20 DEN czarne L
Bloz: 9073228
Nr: 3038197

20 DEN czarne XL
Bloz: 9073227
Nr: 3038198

Scholl Light Legs™ Rajstopy Uciskowe 20 DEN cieliste

Rajstopy Scholl Light Legs, dzięki technologii stopniowej kompresji Fibre Firm™ (10 mmHg w kostce,
5,5 mmHg w łydce oraz 4 mmHg w udzie), poprawiają krążenie w nogach od rana do wieczora, dając
uczucie lekkich nóg. Rajstopy o grubości 20 DEN świetnie spisują się w biurze oraz w innych sytuacjach
biznesowych. Dzięki nim zachowamy zasady prawdziwej elegancji, a także poczujemy się pewnie
i atrakcyjnie. Zapewniają trwałość do 50 prań.
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Rozmiar S

Rozmiar M

Rozmiar L

Rozmiar XL

20 DEN cieliste S
Bloz: 9084013
Nr: 3052973

20 DEN cieliste M
Bloz: 9073233
Nr: 3037858

20 DEN cieliste L
Bloz: 9073234
Nr: 3038199

20 DEN cieliste XL
Bloz: 9073232
Nr: 3038200

Rozmiar: uniwersalny

Elektryczny pilnik do stóp do stosowania podczas
prysznica lub kąpieli.

Bloz: 9060916
Nr: 3021678

Produkty
Scholl

Scholl Velvet Smooth™ Elektryczny Pilnik do
stóp„Wet&Dry” (z ładowarką)

Scholl Velvet Smooth™ elektroniczny pilnik do stóp
z głowicą drobnoziarnistą i szczoteczką złuszczającą
Pozwala na osiąganie szybszych i lepszych rezultatów. Drobnoziarnista głowica obrotowa usuwa twardą skórę, która tworzy się
w wyniku wywierania nacisku na stopę. Szczoteczka złuszczająca
delikatnie usuwa suchą, łuszczącą się skórę na stopach i nogach
pomagając odsłonić jaśniejszą, młodziej wyglądającą skórę.

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9085955
Nr: 3041459

Scholl Velvet Smooth™ elektroniczny pilnik do stóp
z głowicą gruboziarnistą i szczoteczką złuszczającą
Pozwala na osiąganie szybszych i lepszych rezultatów. Gruboziarnista głowica obrotowa usuwa twardą skórę, która tworzy się
w wyniku wywierania nacisku na stopę. Szczoteczka złuszczająca
delikatnie usuwa suchą, łuszczącą się skórę na stopach i nogach
pomagając odsłonić jaśniejszą, młodziej wyglądającą skórę.

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9085954
Nr: 3053752

Scholl Velvet Smooth™ szczoteczki złuszczające
do suchej skóry stóp i nóg
Szczoteczki delikatnie usuwają suchą, łuszczącą się skórę na stopach i nogach, pomagając odsłonić jaśniejszą, młodziej wyglądającą skórę. Wspomagają działanie kremu nawilżającego. Pasują
do wszystkich pilników do stóp marki Scholl.

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9085956
Nr: 3052822

Scholl Velvet Smooth™ Wet & Dry delikatnie wygładzające głowice obrotowe z minerałami morskimi

Rozmiar: uniwersalny

Delikatnie zmiękczają i wygładzają stwardniały naskórek, dla
gładkich i pięknych stóp bez wysiłku.

Bloz: 9072725
Nr: 3041432

Scholl Velvet Smooth™ Wet & Dry drobnoziarniste
głowice obrotowe z minerałami morskimi
Skutecznie usuwają stwardniały naskórek, dla gładkich i pięknych stóp bez wysiłku.

Scholl Velvet Smooth™ Wet & Dry gruboziarniste
głowice obrotowe z kryształkami diamentów

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9060916
Nr: 3041431

Rozmiar: uniwersalny

Skutecznie usuwają bardzo stwardniały naskórek, dla gładkich
i pięknych stóp bez wysiłku.

Bloz: 9072705
Nr: 3041430

Scholl Velvet Smooth™ Wet & Dry silnie ścierające
głowice obrotowe z kryształkami diamentów

Rozmiar: uniwersalny

Skutecznie usuwają nawet najbardziej stwardniały naskórek, dla
gładkich i pięknych stóp bez wysiłku.

Scholl Velvet Smooth™ Wet & Dry głowice
obrotowe na popękane pięty
Szybko, łatwo i skutecznie redukują problem popękanych pięt.

www.vaya.com.pl

Bloz: 9077648
Nr: 3041429

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090738
Nr: 3074718
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Durex Intense

• Durex Intense to nowe prezerwatywy ułatwiające osiągnąć orgazm obojgu partnerom
• Stymulująca powierzchnia by Ona czuła mocniej, Lubrykant Performa™ by On mógł dłużej
• Pierwsza na świecie prezerwatywa zaprojektowana dla wspólnego orgazmu
• Specjalnie zaprojektowane wypustki i prążki sprawiają, że kobieta osiąga spełnienie szybciej
• Lubrykant Performa™ pomaga przedłużyć stosunek, po stronie mężczyzny dzięki zawartej
w nim benzokainie (5%)

3 szt.
Bloz: 9080499
Nr: 3036854

10 szt.
Bloz: 9080500
Nr: 3036037

Durex Performax Intense

• Stymulująca powierzchnia by Ona czuła mocniej, Lubrykant Performa™ by On mógł dłużej
• Pierwsza na świecie prezerwatywa zaprojektowana dla wspólnego orgazmu
• Specjalnie zaprojektowane wypustki i prążki sprawiają, że kobieta osiąga spełnienie szybciej
• Lubrykant Performa™ pomaga przedłużyć stosunek, po stronie mężczyzny dzięki zawartej
w nim benzokainie (5%)

3 szt.
Bloz: 9056025
Nr: 8104261

10 szt.
Bloz: 9056023
Nr: 8104040

• Z lubrykantem Performa™ by przyjemność trwała dłużej
• Specjalny lubrykant pomaga przedłużyć stosunek dzięki zawartej w nim benzokainie (5%)

12 szt.
Bloz: 9039550
Nr: 8104283

Durex Invisible dla większej bliskości
• Najcieńsze lateksowe prezerwatywy w asortymencie Durex
• Są o 35% cieńsze od standardowych prezerwatyw

3 szt.
Bloz: 9075983
Nr: 3020760

10 szt.
Bloz: 9082592
Nr: 3086580

Durex Invisible dodatkowo nawilżana

• Nowe prezerwatywy Durex Invisible dodatkowo nawilżane są 35% cieńsze od standardowych prezerwatyw Durex dla zwiększonego odczuwania. Jest to najcieńsza, lateksowa prezerwatywa Durex!

3 szt.
Bloz: 9075960
Nr: 3020763

10 szt.
Bloz: 9082589
Nr: 3086579

Durex Elite Fetherlite

• Ultracieńkie, byście mogli być jak najbliżej
• Najcieńsza prezerwatywa na polskim rynku 50 mikronów (wg badań wykonanych na zlecenie marki Durex w 2012 roku), 20% cieńsza niż standardowe prezerwatywy
• Dodatkowa ilość środka nawilżającego zapewni Wam delikatną rozkosz doznania

3 szt.
Bloz: 9052265
Nr: 8067589
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• Nielateksowe,
• Wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału RealFeel™
• Przeźroczyste, nawilżane, zakończone zbiorniczkiem

3 szt.
Bloz: 99051339
Nr: 8088607

10 szt.
Bloz: 9060702
Nr: 8088608

Durex Arouser

• Prążkowane, gwarantujące niezapomniane doznania
• Specjalnie zaprojektowana, stymulująca powierzchnia sprawi, że osiągniecie wyższy
poziom rozkoszy

3 szt.
Bloz: 7006841
Nr: 8067413

12 szt.
Bloz: 7015854
Nr: 8067417

Durex Pleasuremax

Durex Performa
3 szt.
Bloz: 9038525
Nr: 8104284

Durex Real Feel

12 szt.
Bloz: 9052270
Nr: 8067588

• Prążkowane i z wypustkami, dla intensywniejszej rozkoszy
• Specjalnie zaprojektowana powierzchnia przeniesie Was na wyższy poziom przyjemności

3 szt.
Bloz: 9039231
Nr: 8067626

12 szt.
Bloz: 9039240
Nr: 8067628

Durex Extra Safe

• Odrobinę grubsze z większą ilością żelu nawilżającego
dające większy komfort i bezpieczeństwo
• Z dodatkową ilością żelu nawilżającego

3 szt.
Bloz: 7006848
Nr: 8067590

12 szt.
Bloz: 7016561
Nr: 8067591

Durex Classic

• Klasyczne, byście oboje czuli się pewnie
• Pokryte żelem nawilżającym

3 szt.
Bloz: 9026285
Nr: 8104277

Durex Comfort XL

• O większym rozmiarze dla większego komfortu
• Pokryte żelem nawilżającym

3 szt.
Bloz: 9039241
Nr: 8104279

12 szt.
Bloz: 9026331
Nr: 8104275

Durex Play żel intymny uwalniający dreszczyk emocji 50ml

Produkty
Durex

Durex Play 2 w 1 Żel do masażu
i nawilżający żel intymny 200 ml
• Nawilżający żel intymny i żel do masażu w jednym
• Idealny do gry wstępnej
• Dostarcza zmysłowych doznań obojgu partnerom
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

• Powoduje przyjemny dreszczyk w miejscu aplikacji
• Dostarczy Wam dodatkowej przyjemności
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

200 ml

50 ml

Bloz: 9046479
Nr: 10050803

Bloz: 9046496
Nr: 3036246

Durex Play massage 2 w 1 stymulujący
nawilżający żel intymny i do masażu
z pobudzającą Guaraną 200 ml

Durex Play żel intymny potęgujący
doznania 50ml

200 ml

50 ml

Bloz: 9052392
Nr: 10050760

Bloz: 9044654
Nr: 3036251

Durex Play massage 2 w 1 zmysłowy
nawilżający żel intymny i do masażu
z uwodzicielskim kwiatem Ylang Ylang 200 ml

Durex Play żel intymny
Real Feel 50ml

200 ml

50 ml

Bloz: 9052393
Nr: 10050774

Bloz: 9072677
Nr: 3036235

Durex Play żel intymny Perfect Glide 50ml

Durex Play żel intymny nawilżający 50ml

50 ml

50 ml

Bloz: 7049845
Nr: 3036236

Bloz: 9044653
Nr: 3036244

• Stymulujący, nawilżający żel intymny i do masażu
• Wzbogacony ekstraktem z Guarany
• Delikatny zapach i pobudzająca formuła działająca aromaterapeutycznie
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

• Zmysłowy nawilżający żel intymny i do masażu
• Wzbogacony ekstraktem z uwodzicielskich kwiatów Ylang Ylang
• Przyjemny zapach i formuła, która działa aromaterapeutycznie
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

• Trzykrotnie dłuższe nawilżenie
• Żel intymny stworzony na bazie silikonu
• Wywołuje przyjemne, delikatne uczucie ciepła, a jedwabista konsystencja gwarantuje wyjątkowo zmysłowe doznania
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

• Zawiera specjalny składnik, który Was rozgrzeje i dostarczy dodatkowych
doznań
• Dostarcza przyjemnego uczucia ciepła w miejscu aplikacji
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

• Żel intymny dla naturalnie intensywnych doznań
• Stworzony na bazie silikonu
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

• Lekki i jedwabisty lubrykant
• Zapewnia podstawowe nawilżenie
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play żel intymny
słodka truskawka 50 ml

Durex Natural żel
dla intymnej przyjemności 100 ml

50 ml

100 ml

Bloz: 9051665
Nr: 3036253

Bloz: 9080847
Nr: 3062433

• Sposób na dobrą zabawę i urozmaicenie
• Smak i zapach soczystych truskawek dostarczy mocno owocowych doznań
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play żel intymny
soczysta wiśnia 50 ml

• Poczuj owocowy smak zabawy
• Lekki, jedwabisty w dotyku żel
• Słodki smak i zapach wiśni dostarczy niezapomnianych doznań
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex
50 ml

Bloz: 9048837
Nr: 3036247

www.vaya.com.pl

Zawiera 100% naturalnych składników oraz zwiększa komfort
i przyjemność intymnych chwil. Produkt jest bezpieczny w użyciu
z lateksem i gadżetami erotycznymi.

Durex Intense Orgasmic
Żel Stymulujący 10 ml

Durex Intense Żel stymulujący dla kobiet to oparty na wodzie żel intymny zapewniający różnorodność doznań. Chłodząc, rozgrzewając i mrowiąc zapewnia
wyjątkowe sensoryczne doznania, ułatwiając kobiecie osiągnięcie orgazmu
i potęgując jego intensywność.
10 ml

Bloz: 9081799
Nr: 3036119
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Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józefin

biuro@vaya.com.pl
+48 791 074 119
(0-22) 727-14-23
www.vaya.com.pl
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