
buv

Doby, kdy zdravá bota připomínala spíše  
nevzhlednou bílou bačkoru, jsou naštěstí dávno 

pryč a tak není divu, že v poslední době  
vzrůstá obliba této původně výlučně zdravotnické 

pomůcky mezi širokým spektrem lidí. 

Sedavý způsob života, vyšší příjem energie z kvalitnějších 
potravin, ale i jednostranné zatěžování těla a chůze především 
po rovném povrchu s sebou kromě pohodlnosti přináší i jistá 

zdravotní úskalí, která každodenně naše tělo musí překonávat. 
Nesprávné držení těla se tak může projevit nejčastěji bolestí 

kloubů, zad či nohou, a to nejen po celodenním sezení  
v kanceláři, ale i po sportovní zátěži. Velmi výrazný vliv 
na správnou funkci pohybového aparátu, a tím 

pádem i na rozvoj všech svalových skupin,  
má právě dobře zvolená obuv.

Proto na základě dlouhodobého výzkumu chodidla byla  
vyvinuta moderní, lehká a pohodlná obuv Peter Legwood pro 
všechny typy chodidel, jejíž ergonomický systém garantuje 

přejímání správného držení těla a zabraňuje nežádoucí rotaci 
kloubů. Patentovaná technologie Aequos je oproti běžným  

ortopedickým řešením založená na působení série tlakových 
bodů a naklonění od paty až po prsty, a tudíž dodává  

obuv chodidlu větší stabilitu.

Při nošení obuvi Peter Legwood dochází  
k výraznému zefektivnění svalové regenerace  

a odpočinku celého těla. Tím, že její nošení účinně sníží 
zatížení dolních končetin, napomáhá správnému pohybu pánve 
a minimalizuje opotřebení kolen a kyčlí. Udržováním chodidla 
v optimální pozici navíc předchází tzv. svalových kontrakturám 

(zkrácení svalů) a následně tak opotřebení  kloubů kolen, 
nohou a zad. K celkovému zlepšení držení těla dochází  

u každého individuálně, po 14 dnech pravidelného nošení  
je však ústup bolesti zad opravdu znát. Nespornou výhodou  

obuvi Peter Legwood v sympatickém italském designu  
je i zvolený antibakteriální, neabsorpční a vysoce odolný  

materiál, který zaručuje dlouhou životnost i zachování krásné  
a živé barvy. Milovníky přírody jistě potěší i fakt, že tento 

moderní materiál patří mezi tzv. eco-friendly produkty,  
 které nezatěžují životní prostředí.
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