
 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ:  

 

 

 

 

Silver Fiber – ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΙΝΑ 

  

Η Ασημένια ίνα είναι 100% φυσική και κατάλληλη 

για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Είναι 

ασφαλή, μη τοξική, αντι-μικροβιακή, θερμο-

δυναμική, αντιστατική και δεν προκαλεί οσμές. 

 

Ποιές είναι όμως εκείνες οι επιπλέον ιδιότητες που 
διαθέτουν τα μοντέλα RelaxMaternity "Silver Belt" , 
χάρη στην ειδική ύφανση τους με ασημένια ίνα 
XSTATIC? 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΣΙΚΟ 

100%. Είναι ασφαλές , μη τοξικό, δεν 
περιέχει χημικά ή υπολλείμματα 
φυτοφαρμάκων 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

Χάρη στα χαρακτηριστικά 
αγωγιμότητας, η νέα αυτή ίνα παρέχει 
ορισμένα οφέλη στην υγεία και βελτιώνει 
την κυκλοφορία του αίματος. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ 

Εξουδετερώνει την αμμωνία και τις 
αποδιαταγμενές πρωτεϊνες και εμποδίζει τον 
πολλαπλασιασμό των βαστηρίων 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 

Απομακρύνει τα βακτήρια εκείαν 
που προκαλούν οσμές και απομακρύνει 
τους μύκητες που ευθύνονται γαι τη 
δερματοφύτωση. 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το 
χειμώνα λόγω της θερμικής αγωγιμότητας. Τόσο 
η ισχύς ανάκλασης όσο και η ισχύς εκπομπής 
βελτιώνουν τη διέλευση της υγρασίας. 

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Λογω της υψηλής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας. 

 

 

Εκτός από τις αμέτρητες θεραπευτικές, αντιβακτηριδιακές και αντιστατικές ιδιότητες χάρη 
στην ειδική υφή του αργύρου X-STATIC προσφέρει επίσης 98% μέση προστασία έναντι 
των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και κινητών 
τηλεφώνων. Η φόρμα αυτή διατίθεται με μπροστινή ενίσχυση στην κοιλιά για μεγαλύτερη 
άνεση, προστασία και στήριξη. 

 

Οι εργαστηριακές δοκιμασίες 
επιβεβαίωσαν ότι το ύφασμα 
SILVER με το οποίο είναι 
κατασκευασμένα τα προϊόντα 
"SILVER BELT" προσφέρει 98% 
προστασία/προφύλαξη έναντι 
των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων. Διεξήχθησαν 
δοκιμασίες με χρήση 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με 
εύρος συχνότητας μεταξύ 30-
3.000 ΜΗz , όπως και με 
συχνότητες που αντιστοιχούν 
στα κοινά ραδιοφωνικά κύματα 
FM (περίπου 100 MHz), 
τηλεοράσεων (περίπου 400 
MHz) και κινητών τηλεφώνων 
(900-1800-2100 MHz). Η μέση 
προφύλαξη που καταγράφηκε 
έδειξε διάστημα 30-50dB, και 
συνεπώς απέδειξε προστασία 
της τάξης 97-99% .  



 

ΚΩΔΙΚΟΣ . 5400 

Χρώμα Λευκό/Silver 

Μεγέθη  S, M, L, XL, XXL 

Σύνθεση  69% nylon, 20% silver fiber, 11% elastane 

Φροντίδα. Πλύση σε μέγιστη θερμοκρασία των   40 ° C. Δεν σιδερώνεται και δεν 

τοποθετείται σε στεγνωτήριο , δεν πλένεται με Χλωρίνη.   

 


