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

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

Působení stříbra
na bakterie

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu

Ve vlhkém prostředí
ionty stříbra lokalizují
a deaktivují bakterie.

Neupravené 
vlákno

Upravené 
vlákno
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a vysokou účinností. Pracuje na bázi iontů 
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Současně chrání textilní vlákna před poško-
zením a zvyšuje trvanlivost výrobku.
Patentovaná úprava Sanitized® Silver je 
vysoce stálá, zcela bezpečná pro lidský 
organismus i životní prostředí a byla úspěšně 
dermatologicky testována. 
Společnost ARIES garantuje, že ve výrobcích 
Avicenum nepoužívá nanostříbro.

Slimming Mikrokapsle  Skintex®
Slimming Active Care
si můžete představit jako mikroskopické 
soudečky fixované na povrchu textilních 
vláken. Během nošení punčoch postupně 
praskají a uvolňují účinné kosmetické látky. 
Díky tomu dlouhodobě pečují o zdraví  
a dobrou kondici Vaší pokožky. Rozdíl 
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kových jader, šípkový olej a bambucké máslo 
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Krajky našich produktů nejsou pouze estetickým zakončením punčochy, 
důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost. Krajka je z vnitřní 
strany opatřena silikonovými proužky, díky kterým na noze dobře drží.

Zdravotní lemy ponožek a podkolenek jsou pohodlné, nezanechávají 
otlaky a neomezují krevní oběh v noze. Naše zdravotní lemy jsou 
výsledkem dlouhého vývoje, testování a zkoušek. Byly testovány také 
nezávislou akreditovanou laboratoří ITC Zlín. 

Tip: Neperte punčochy v aviváži, silikon poté ztrácí svoji 
lepivost. Na nakrémovaných končetinách silikon rovněž 
nedrží. Lepivost silikonu můžete navrátit otřením lihovou bází.
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Pro úplnost nám dovolte představit náš obchodní tým:

Západní a Jižní Čechy
Ivana Rašplová
605 299 505 / rasplova@aries.eu

Severní Čechy
Mgr. Eva Polášková
605 299 508 / polaskova@aries.eu

Praha
Lenka Formanová
605 299 502 / formanova@aries.eu

Východní Čechy
Mgr. Josef Sejtko
605 299 516 / sejtko@aries.eu

Jižní Morava
Helena Kesslerová
605 299 519 / kesslerova@aries.eu

Střední Morava
Pavel Utíkal
605 299 503 / utikal@aries.eu

Severní Morava
Miroslav Pavelec
605 299 504 / pavelec@aries.eu
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Naše produkty zdravotní módy 
se od běžného punčochového zboží liší. 
Rozdíl neuvidíte na první pohled, ale uričtě 
ho ucítíte při nošení. Je především v použitých 
materiálech, benefitních doplňcích  
a neustále se zlepšujících technologiích. 
Vyrábíme pro Vás výrobky, které nejenže 
splňují módní kritéria, ale sofistikovaně  
a každodenně pečují o zdraví a vitalitu 
Vašich nohou.

Pečlivý výběr vysoce kvalitních materiálů 
je u nás prioritou. Kvalitní vstupy od 
renomovaných producentů zajišťují jednak 
delší životnost výrobků, ale také umožňují 
využití výrobních technologií, které výrobky 
činí prospěšné pro Vaše zdraví. Značkový 
elastan Lycra® umožňuje vyprodukovat 
zboží s vitalizačními a relaxačními účinky 
na nohy, a to prostřednictvím jemného 
podpůrného efektu. Dvojité ovíjení Lycry® 
chrání Vaši pokožku a prodlužuje životnost 
výrobku. Mikrovlákno dodává výrobkům 
hladký omak a Vaše nohy jemně hýčká. 
Ionty stříbra Sanitized® Silver aktivně působí 
na nežádoucí mikroorganismy. Mikrokapsle 
Skintex® dbají o vyhlazení pokožky.

Díky dlouhodobým zkušenostem a inovacím 
dbáme rovněž na kvalitu lemů a krajek, 
které neškrtí, přitom ponožky, podkolenky  
a punčochy na noze pěkně drží.

Našim cílem je, aby pro Vás výrobky 
Avicenum FASHION byly nejen zárukou 
kvalitního produktu, ale abyste Vy sami při 
jejich používání pocítili úlevu a příjemný 
pocit, který pravidelné nošení naší zdravotní 
módy přináší.

Proč zvolit produkty
Avicenum FASHION?

- podpora krevního oběhu
- prevence proti vzniku křečových žil 
- vitalizační a relaxační účinky
 (podpůrný tlak 8 – 10 mmHg)
- elegantní a přirozený vzhled
- antimikrobiální úprava Sanitized® Silver
- delší životnost punčoch
 díky kvalitním použitým materiálům
- lemy a krajky punčoch neškrtí,
 přitom punčochy na noze pěkně drží
- pečují o zdraví a vitalitu Vašich nohou
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Současně chrání textilní vlákna před poško-
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organismus i životní prostředí a byla úspěšně 
dermatologicky testována. 
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Slimming Active Care
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vláken. Během nošení punčoch postupně 
praskají a uvolňují účinné kosmetické látky. 
Díky tomu dlouhodobě pečují o zdraví  
a dobrou kondici Vaší pokožky. Rozdíl 
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hlujícím účinkem. Kofein, výtažek z mořských 
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Certifikace ISO
Avicenum FASHION je značkou módních 
punčoch se zdravotními benefity. Působí 
jako prevence proti vzniku křečových žil. 
Je pro nás důležité, abyste se v našich 
výrobcích cítili komfortně a bezpečně, proto 
klademe důraz na výběr renomovaných 
dodavatelů všech materiálů. Vždy vybíráme 
materiály a aplikace prémiové kvality. 
Výrobky podrobujeme náhodnému testování  
a ověřování kvality dle nastavených 
parametrů certifikačními institucemi  
a zahraničními klinikami.
Od roku 2016 je systém řízení kvality ve firmě 
ARIES, a.s. certifikován autoritou 
Bureau Veritas dle normy ISO 9001:2015.

4

Materiály a kvalita
Nylon je základem punčochy. Používáme 
proto pouze značkovou polyamidovou přízi 
PAD 6.6 od předních výrobců ze Švýcarska, 
Itálie a Francie.

LYCRA® se stala synonymem pro elestan. 
Výrobky s LYCROU® dokonale přilnou k tělu, 
mají delší životnost a po celý den jemným 
tlakem pečují o zdraví a pohodlí Vašich 
nohou.

Mikrovlákno je příze složená z vysokého 
počtu tenkých kapilár. Výrobky jsou díky 
němu příjemné na omak, pohodlně se nosí  
a mají moderní sametový nádech.

Certifikáty nezávislých institucí doplňují 
náš interní systém kontroly kvality. Hrdí jsme 
na prestižní evropský certifikát OekoTex 
osvědčující naprostou zdravotní nezávadnost 
výrobků ARIES.

Co je to DEN?
Denier (DEN) vyjadřuje sílu použitého vlákna. Čím je číslo vyšší, tím silnější (méně průhledný) je 
výrobek. Fyzikálně je denier definován jako váha devíti kilometrů příze v gramech.
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Křečové žíly
a kompresivní terapie
Křečové žíly jsou problémem, který ve vys- 
pělých evropských zemích postihuje 40 % 
žen a 20 % mužů.
Onemocnění žilního systému je dlouhodobou 
záležitostí, jež vyžaduje úpravu životního stylu 
a téměř stálou léčbu. Základem této léčby je 
kompresivní terapie.
Křečové žíly (varixy) vznikají na základě dě-
dičnosti, dalšími faktory jsou statická zátěž, 
sedavé zaměstnání, stáří, nedostatek pohy-
bu, obezita nebo gravidita. Kromě těchto 
faktorů se na poškození žilních chlopní často 
podílí také zánět.
V důsledku poruchy funkce žilního systému 
se objevují známky chronické žilní nedosta-
tečnosti, například křečové žíly, otoky dolních 
končetin, hemosiderinová pigmentace, žilní 
bércové vředy a další.

Podpůrné punčochové výrobky
Princip ochrany žil pomocí punčochového 
zboží spočívá v tom, že v oblasti kotníku je 
vytvořen určitý tlak, který se směrem k pasu 
postupně snižuje. Je ověřeno, že taková 
opora žilních stěn účinně zlepšuje krevní 
oběh a podporuje návrat krve k srdci. Nohy 
Vás potom díky kompresivním punčochám  
nebolí a Vy se cítíte lépe a v dobré kondici. 
Produkty módní řady punčochového zboží  
Avicenum FASHION mají 
mírný podpůrný tlak a tím 
Vám pomáhají s prevencí 
vzniku křečových žil.

A

B

A – postižená žíla
B – zdravá žíla

Sedm rad pro prevenci 
křečových žil
Tak jako u řady jiných onemocnění i v případě 
prevence křečových žil hraje důležitou úlohu 
Váš životní styl. 
Nabízíme Vám několik jednoduchých rad, jak 
pro své zdraví něco udělat.

1 Pohyb: Choďte na procházky, běhejte, 
jezděte na kole nebo si zaplavte. Pohyb 
podporuje činnost svalové pumpy Vašich 
dolních končetin a tím i krevní oběh.

2 Jídelníček: Dbejte na dostatečný přísun 
vitamínů C a E, vlákniny, vápníku, hořčíku 
a zinku.

3 Nohy na stole: Najděte si přes den pár 
chvil a posaďte se s nohama ve vyvýšené 
poloze. Podpoříte tak krevní oběh 
v dolních končetinách.

4 Nebraňte cirkulaci krve: Vyvarujte se 
dlouhého stání nebo sezení, dávání nohy 
přes nohu, nošení příliš těsných kalhot 
nebo vysokých podpatků.

5 Studená sprcha: Dopřejte svým nohám
 studenou sprchu nebo studené obklady.
6 Zacvičte si: Zkuste kroužit kotníky oběma 

směry, propínat a krčit prsty nohou 
a celé nárty, přitahovat pokrčené nohy 
k hrudníku a následně je propínat nebo 
v lehu na zádech šlapat jako na kole. 
Některá z těchto cvičení můžete dělat 
i v kanceláři nebo čekárně.

7 Podpůrné punčochy: Noste podpůrné 
punčochy nebo podkolenky. Kvalitní 
podpůrné zboží dnes již na první pohled 
nerozeznáte od běžných punčoch 
a nabídka je široká. Vždy se však ujistěte, 
že Vámi zvolený model má lemy nebo 
krajky, které neškrtí, nezpůsobují otlaky 
a nebrání cirkulaci krve.



Pohodlné ponožky se zdravotním lemem
a nezesílenou špicí 
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 27
Barvy: 8001, 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

Pohodlné podkolenky se zdravotním lemem
a nezesílenou špicí 
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 27
Barvy: 8001, 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

Avicenum FASHION 15 jsou nejjemnější a zároveň 
nejtransparentnější punčochy z celé naší nabídky. Mají 
nezesílenou špici a velmi elegantní krajku. Při každodenním 
nošení oceníte antimikrobiální úpravu Sanitized® Silver, 
která působí jako deodorant.

15 6
podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



Pohodlné samodržící punčochy s KRAJKOU 
a nezesílenou špicí
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
Velikosti: 25, 27
Barvy: 0000, 8001, 8002, 7007, 9999
Velikosti: 29
Barvy: 8001
Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Pohodlné punčochové kalhoty „BOKOVKY“
s nezesílenou špicí
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
Velikosti: 158 - 164/100 164 - 170/108
 170 - 176/108 176 - 182/108
Barvy: 8001, 8002, 7007, 9999
Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Pohodlné punčochové kalhoty 
s nezesílenou špicí 
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 83 % PAD Nylon, 17 % LYCRA®
Velikosti: 158 - 164/100 164 - 170/108
 170 - 176/108 176 - 182/108
Barvy: 8001, 8002, 7007, 9999
Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

15 7
podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



Pohodlné ponožky
se zdravotním lemem 
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 27
Barvy: 8001, 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

Produkty módní řady Avicenum FASHION 20 vynikají 
svojí elegancí a dobře držící krajkou. Díky použitým 
materiálům a vylepšenému technologickému postupu 
jsou tyto punčochy jemnější na omak. S antimikrobiální 
úpravou Sanitized® Silver garantují tyto punčochy 
opravdu vysoký standard i při každodenním nošení.

20

Pohodlné podkolenky
se zdravotním lemem
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 27
Barvy: 8001, 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

8
podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



Pohodlné samodržící punčochy s KRAJKOU 
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
Velikosti: 25, 27
Barvy: 8001, 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Pohodlné punčochové kalhoty 
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
Velikosti: 158 - 164/100 164 - 170/108
Malý klín 170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116
Barvy: 8001, 8002, 8003, 7007, 9999
Velikosti: 164 - 170/116 - 124 170 - 176/116 - 124
Velký klín 176 - 182/116 - 124
Barvy: 8002, 9999
Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

20 9
podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



20 FORMING

Formující punčochové kalhoty
se zesílenou a neparatelnou špicí
Úprava: Anticelulitické mikrokapsle Skintex®
Složení: 85 % PAD Nylon, 15 % LYCRA®
Velikosti: 158-164/100 164-170/108
Malý klín 170-176/108 176-182/108
Barvy: 8001, 8002, 9999
Velikosti: 
Velký klín 164 - 170/116 - 124 170 - 176/116 - 124
Předozadní klín 179 - 182/132
Barvy: 8001, 9999
Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu

10
podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



90 FORMING

Formující kalhotky
Úprava: Anticelulitické mikrokapsle Skintex®
Složení: 84 % PAD Nylon, 16 % LYCRA®
Velikosti: 
Malý klín obvod boků 100 (S) 108 (M)
Velký klín obvod boků 116 (L) 124 (XL)
Předozadní klín obvod boků 132 (XXL)
Barvy: 8001, 9999
Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

stahují bříško

zvedají zadeček

formují stehna

Formující kalhotky 
a punčochové kalhoty

Avicenum FASHION FORMING díky speciálně 
navrženému sedu s vysokým podílem elastanu 
LYCRA® tvarují problémové partie ženského 
těla. Zeštíhlují pas a boky, zvedají zadeček 
a zpevňují horní část stehen. Výsledek je 
okamžitý a opravdu viditelný. 
Oceníte jej v plesových šatech i v pracovním 
kostýmku. Právě proto se FORMING stal tajným 
pomocníkem mnoha žen.

11



Silnější pohodlné ponožky
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 86 % PAD Nylon, 14 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 25, 25 - 27
Barvy: 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

Silnější pohodlné podkolenky
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 86 % PAD Nylon, 14 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 25, 25 - 27
Barvy: 8002, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

Avicenum FASHION 40 MICRO je produkt určený pro chladnější 
období roku. Díky použitému mikrovláknu jsou punčochy 
měkké a příjemné na omak. Ovíjená LYCRA® zabraňuje styku 
elastanu s pokožkou a rovněž prodlužuje životnost výrobku. 

40 MICRO
12

podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



Silnější pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 86 % PAD Nylon, 14 % LYCRA®
Velikosti: 158 - 164/100 164 - 170/108
Malý klín 170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116
Barva: 9999
Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Silnější pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Složení: 88 % PAD Nylon, 12 % LYCRA®
Velikosti: 158 - 164/100 164 - 170/108
Malý klín 170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116
Barvy: 1080, 1090, 3039, 3070, 3090, 4012, 4090, 
 5075, 5090, 6060, 7007, 8002, 8080, 9999
Velikosti: 164 - 170/116 - 124 170 - 176/116 - 124
Velký klín 176 - 182/116 - 124
Barvy: 5090, 6060, 7007, 8002, 8080, 9999
Balení: 1 pár v krabičce, 10 krabiček v kartonku

40 MICRO

60 MICRO

13
podpůrný tlak 8 - 10 mmHg

podpůrný tlak 8 - 10 mmHg



podpůrný tlak 10 - 17 mmHg40
Řada Avicenum FASHION 40 s podpůrnou kompresí 
je výbornou prevencí vzniku křečových žil. Punčochy 
s tlakem kompresní třídy A pevně, avšak příjemně 
obepnou nohy, poskytnou oporu žilním stěnám, a tím 
napomáhají lepšímu návratu krve z nohou k srdci. 
Materiály a technologické zpracování činí punčochy 
dostatečně pevné a tedy i velmi trvanlivé a odolné 
běžnému „zatrhnutí“, přitom je zachována příjemná 
transparentnost produktu a elegantní vzhled 
nohy. Celou řadu vyrábíme se zesílenou špičkou  
a s anticelulitickou úpravou Skintex® Slimming, která 
obsahuje retinol a výtažky z červené řasy a kofeinu.

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu

Podpůrné podkolenky
se zdravotním lemem 
Úprava: Anticelulitické mikrokapsle Skintex®
Složení: 76 % PAD Nylon, 24 % LYCRA®
Velikosti: 23 - 25, 25 - 27, 27 - 29
Barvy: 8001, 9999
Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku



podpůrný tlak 10 - 17 mmHg40

Podpůrné samodržící punčochy s KRAJKOU
se zesílenou špicí
Úprava: Anticelulitické mikrokapsle Skintex®
Složení: 76 % PAD Nylon, 24 % LYCRA®
Velikosti: 25, 27
Barvy: 8001, 9999
Velikosti: 29
Barvy: 8001
Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Podpůrné punčochové kalhoty 
Úprava: Anticelulitické mikrokapsle Skintex®
Složení: 76 % PAD Nylon, 24 % LYCRA®
Velikosti: 158 - 164/100 164 - 170/108
Malý klín 170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116
Barvy: 8001, 8003, 9999 
Velikosti: 158-164/116-124  164 - 170/116 - 124
Velký klín 170 - 176/116 - 124 176 - 182/116 - 124
Barvy: 8001, 9999
Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku



Mikrovlákno
je příze spředená z vysokého počtu tenouč-
kých vláken. Deset kilometrů jednoho tako-
vého vlákna neváží ani celý gram. Výrobky 
z mikrovlákna jsou velice příjemné na omak, 
pohodlně se nosí, lépe sají a odvádějí pot, 
mají moderní sametový nádech a vyznačují 
se delší trvanlivostí. 

Údržba výrobků
Avicenum FASHION
Pro údržbu výrobků doporučujeme ruční 
praní bez použití aviváží.

Ovíjená LYCRA®
Holé vlákno elastanu může dráždit citlivou 
pokožku, proto používáme dvakrát ovíjenou 
LYCRU®. Použití ovíjené LYCRY® přispívá 
nejen ke zvýšení komfortu nošení, ale i k delší 
životnosti výrobku.
Neděláme kompromisy a luxusní dvojitě 
ovíjenou LYCRU® používáme ve všech výrob-
cích Avicenum FASHION.

Dvojité ochranné 
vlákno

Vlákno 
LYCRA®

LYCRA® Soft Comfort
je obchodní název pro elastan vyvinutý 
firmou DuPont. Nyní technologický vývoj 
a inovace elastanu LYCRA® Soft Comfort 
řídí společnost Invista. Jedná se o vlákno, 
které zaručuje, že elasticita materiálu bude 
perfektní po celou dobu jeho životnosti. 
Jedinečná schopnost vlákna roztáhnout  
a vrátit se do původního stavu zlepšuje vlast-
nosti všech výrobků obsahující tento paten-
tovaný materiál. Díky vláknu LYCRA® Soft 
Comfort podpůrné produkty výborně přilnou 
ke končetině, skvěle drží. Výrobky s vláknem 
LYCRA® se navíc vyznačují zvýšenou nemač-
kavostí.
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ARIES, a.s. 
512 33 Studenec 309
IČ 288 24 563 
DIČ CZ288 24 563
www.aries.eu

Objednávky:
Expediční středisko Vrchlabí 
Žižkova 507 
543 01 Vrchlabí

Jiřina Štilcová 
vedoucí expedice

Po – Pá  6:00 – 17:00
Zelená linka: 800 112 595 
Mobil: 605 711 777 
E-mail: expedice@aries.eu

Oddělení péče o zákazníka:

PharmDr. Dalibor Ďurďa
Po – Pá 8:00 – 18:00 
Zelená linka: 800 111 595 
Telefon: 481 595 111 
E-mail: info@aries.eu

Ředitel obchodu pro ČR:

Ing. Tomáš Trnka 
Mobil: 603 321 621 
E-mail: trnka@aries.eu
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Sanitized® Silver
je špičková antimikrobiální úprava od reno-
mované švýcarské společnosti Sanitized®. 
Vyniká svou stálostí, naprostou nezávadností 
a vysokou účinností. Pracuje na bázi iontů 
stříbra a neobsahuje potenciálně problema-
tické nanostříbro.
Úprava Sanitized® Silver je ve výrobcích 
Avicenum aplikována přímo na povrchu 
textilních vláken, tedy tam, kde dochází  
k množení bakterií a plísní. Stříbro spolehlivě 
účinkuje proti širokému spektru mikroorga-
nismů. Ionty pronikají jejich buněčnou stěnou 
a zamezí přísunu kyslíku a živin. Spolehlivě tak 
zabrání dalšímu množení a vzniku kolonií, 
které jsou často rezistentní i vůči běžnému 
pracímu cyklu.
Stříbro díky tomu působí jako deodorant, 
zabraňuje vzniku nepříjemných pachů  
a zpříjemňuje každodenní nošení punčoch. 
Současně chrání textilní vlákna před poško-
zením a zvyšuje trvanlivost výrobku.
Patentovaná úprava Sanitized® Silver je 
vysoce stálá, zcela bezpečná pro lidský 
organismus i životní prostředí a byla úspěšně 
dermatologicky testována. 
Společnost ARIES garantuje, že ve výrobcích 
Avicenum nepoužívá nanostříbro.

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

Působení stříbra
na bakterie

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu

Ve vlhkém prostředí
ionty stříbra lokalizují
a deaktivují bakterie.

Neupravené 
vlákno

Upravené 
vlákno

15



Krajky našich produktů nejsou pouze estetickým zakončením punčochy, 
důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost. Krajka je z vnitřní 
strany opatřena silikonovými proužky, díky kterým na noze dobře drží.

Zdravotní lemy ponožek a podkolenek jsou pohodlné, nezanechávají 
otlaky a neomezují krevní oběh v noze. Naše zdravotní lemy jsou 
výsledkem dlouhého vývoje, testování a zkoušek. Byly testovány také 
nezávislou akreditovanou laboratoří ITC Zlín. 

Tip: Neperte punčochy v aviváži, silikon poté ztrácí svoji 
lepivost. Na nakrémovaných končetinách silikon rovněž 
nedrží. Lepivost silikonu můžete navrátit otřením lihovou bází.
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Pro úplnost nám dovolte představit náš obchodní tým:

Západní a Jižní Čechy
Ivana Rašplová
605 299 505 / rasplova@aries.eu

Severní Čechy
Mgr. Eva Polášková
605 299 508 / polaskova@aries.eu

Praha
Lenka Formanová
605 299 502 / formanova@aries.eu

Východní Čechy
Mgr. Josef Sejtko
605 299 516 / sejtko@aries.eu

Jižní Morava
Helena Kesslerová
605 299 519 / kesslerova@aries.eu

Střední Morava
Pavel Utíkal
605 299 503 / utikal@aries.eu

Severní Morava
Miroslav Pavelec
605 299 504 / pavelec@aries.eu
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Naše produkty zdravotní módy 
se od běžného punčochového zboží liší. 
Rozdíl neuvidíte na první pohled, ale uričtě 
ho ucítíte při nošení. Je především v použitých 
materiálech, benefitních doplňcích  
a neustále se zlepšujících technologiích. 
Vyrábíme pro Vás výrobky, které nejenže 
splňují módní kritéria, ale sofistikovaně  
a každodenně pečují o zdraví a vitalitu 
Vašich nohou.

Pečlivý výběr vysoce kvalitních materiálů 
je u nás prioritou. Kvalitní vstupy od 
renomovaných producentů zajišťují jednak 
delší životnost výrobků, ale také umožňují 
využití výrobních technologií, které výrobky 
činí prospěšné pro Vaše zdraví. Značkový 
elastan Lycra® umožňuje vyprodukovat 
zboží s vitalizačními a relaxačními účinky 
na nohy, a to prostřednictvím jemného 
podpůrného efektu. Dvojité ovíjení Lycry® 
chrání Vaši pokožku a prodlužuje životnost 
výrobku. Mikrovlákno dodává výrobkům 
hladký omak a Vaše nohy jemně hýčká. 
Ionty stříbra Sanitized® Silver aktivně působí 
na nežádoucí mikroorganismy. Mikrokapsle 
Skintex® dbají o vyhlazení pokožky.

Díky dlouhodobým zkušenostem a inovacím 
dbáme rovněž na kvalitu lemů a krajek, 
které neškrtí, přitom ponožky, podkolenky  
a punčochy na noze pěkně drží.

Našim cílem je, aby pro Vás výrobky 
Avicenum FASHION byly nejen zárukou 
kvalitního produktu, ale abyste Vy sami při 
jejich používání pocítili úlevu a příjemný 
pocit, který pravidelné nošení naší zdravotní 
módy přináší.

Proč zvolit produkty
Avicenum FASHION?

- podpora krevního oběhu
- prevence proti vzniku křečových žil 
- vitalizační a relaxační účinky
 (podpůrný tlak 8 – 10 mmHg)
- elegantní a přirozený vzhled
- antimikrobiální úprava Sanitized® Silver
- delší životnost punčoch
 díky kvalitním použitým materiálům
- lemy a krajky punčoch neškrtí,
 přitom punčochy na noze pěkně drží
- pečují o zdraví a vitalitu Vašich nohou

malý klín

G1

předozadní klín

G3

velký klín

G2

průběžný klín

G4G0



Krajky našich produktů nejsou pouze estetickým zakončením punčochy, 
důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost. Krajka je z vnitřní 
strany opatřena silikonovými proužky, díky kterým na noze dobře drží.

Zdravotní lemy ponožek a podkolenek jsou pohodlné, nezanechávají 
otlaky a neomezují krevní oběh v noze. Naše zdravotní lemy jsou 
výsledkem dlouhého vývoje, testování a zkoušek. Byly testovány také 
nezávislou akreditovanou laboratoří ITC Zlín. 

Tip: Neperte punčochy v aviváži, silikon poté ztrácí svoji 
lepivost. Na nakrémovaných končetinách silikon rovněž 
nedrží. Lepivost silikonu můžete navrátit otřením lihovou bází.
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Pro úplnost nám dovolte představit náš obchodní tým:

Západní a Jižní Čechy
Ivana Rašplová
605 299 505 / rasplova@aries.eu

Severní Čechy
Mgr. Eva Polášková
605 299 508 / polaskova@aries.eu

Praha
Lenka Formanová
605 299 502 / formanova@aries.eu

Východní Čechy
Mgr. Josef Sejtko
605 299 516 / sejtko@aries.eu

Jižní Morava
Helena Kesslerová
605 299 519 / kesslerova@aries.eu

Střední Morava
Pavel Utíkal
605 299 503 / utikal@aries.eu

Severní Morava
Miroslav Pavelec
605 299 504 / pavelec@aries.eu
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Naše produkty zdravotní módy 
se od běžného punčochového zboží liší. 
Rozdíl neuvidíte na první pohled, ale uričtě 
ho ucítíte při nošení. Je především v použitých 
materiálech, benefitních doplňcích  
a neustále se zlepšujících technologiích. 
Vyrábíme pro Vás výrobky, které nejenže 
splňují módní kritéria, ale sofistikovaně  
a každodenně pečují o zdraví a vitalitu 
Vašich nohou.

Pečlivý výběr vysoce kvalitních materiálů 
je u nás prioritou. Kvalitní vstupy od 
renomovaných producentů zajišťují jednak 
delší životnost výrobků, ale také umožňují 
využití výrobních technologií, které výrobky 
činí prospěšné pro Vaše zdraví. Značkový 
elastan Lycra® umožňuje vyprodukovat 
zboží s vitalizačními a relaxačními účinky 
na nohy, a to prostřednictvím jemného 
podpůrného efektu. Dvojité ovíjení Lycry® 
chrání Vaši pokožku a prodlužuje životnost 
výrobku. Mikrovlákno dodává výrobkům 
hladký omak a Vaše nohy jemně hýčká. 
Ionty stříbra Sanitized® Silver aktivně působí 
na nežádoucí mikroorganismy. Mikrokapsle 
Skintex® dbají o vyhlazení pokožky.

Díky dlouhodobým zkušenostem a inovacím 
dbáme rovněž na kvalitu lemů a krajek, 
které neškrtí, přitom ponožky, podkolenky  
a punčochy na noze pěkně drží.

Našim cílem je, aby pro Vás výrobky 
Avicenum FASHION byly nejen zárukou 
kvalitního produktu, ale abyste Vy sami při 
jejich používání pocítili úlevu a příjemný 
pocit, který pravidelné nošení naší zdravotní 
módy přináší.

Proč zvolit produkty
Avicenum FASHION?

- podpora krevního oběhu
- prevence proti vzniku křečových žil 
- vitalizační a relaxační účinky
 (podpůrný tlak 8 – 10 mmHg)
- elegantní a přirozený vzhled
- antimikrobiální úprava Sanitized® Silver
- delší životnost punčoch
 díky kvalitním použitým materiálům
- lemy a krajky punčoch neškrtí,
 přitom punčochy na noze pěkně drží
- pečují o zdraví a vitalitu Vašich nohou

malý klín

G1

předozadní klín

G3

velký klín

G2

průběžný klín

G4G0



ARIES, a.s. 
512 33 Studenec 309
IČ 288 24 563 
DIČ CZ288 24 563
www.aries.eu

Objednávky:
Expediční středisko Vrchlabí 
Žižkova 507 
543 01 Vrchlabí

Jiřina Štilcová 
vedoucí expedice

Po – Pá  6:00 – 17:00
Zelená linka: 800 112 595 
Mobil: 605 711 777 
E-mail: expedice@aries.eu

Oddělení péče o zákazníka:

PharmDr. Dalibor Ďurďa
Po – Pá 8:00 – 18:00 
Zelená linka: 800 111 595 
Telefon: 481 595 111 
E-mail: info@aries.eu

Ředitel obchodu pro ČR:

Ing. Tomáš Trnka 
Mobil: 603 321 621 
E-mail: trnka@aries.eu

Ka
ta

lo
g

 je
 p

la
tn

ý 
d

o
 v

yd
á

n
í n

o
vé

h
o

. T
e

n
to

 m
a

te
riá

l m
á

 p
o

u
ze

 in
fo

rm
a

tiv
n

í c
h

a
ra

kt
e

r a
 n

e
n

í z
á

va
zn

o
u

 n
a

b
íd

ko
u

.

78
72

 0
5/

20
17

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

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

Působení stříbra
na bakterie

Mikrokapsle Skintex®
ve vláknech úpletu

Ve vlhkém prostředí
ionty stříbra lokalizují
a deaktivují bakterie.

Neupravené 
vlákno

Upravené 
vlákno

15


	CZ-strany-avicenum-fashion-print
	fashion-obalka-cz

