Dit is een klein deel van onze
collectie.

Ruim aanbod in onze winkel.

Producteigenschappen
De schoen die masseert.
Er is maar één schoen die masseert. De VITAL wellnessschoen. Het VITALvoetbed masseert niet alleen je voeten, maar zorgt ook voor welzijn door
je hele lichaam. De ingebouwde noppen werken rechtstreeks op de
reflexzones van de voet en stimuleren en ontspannen het hele lichaam.

TEDERE MASSAGES MET NOPPEN
-

stimuleer de reflexzones op de voet
de bloedsomloop bevorderen
moedig ontspanning aan
vergemakkelijken de afvoer van lymfe en verwijdering van gifstoffen
permanente ventilatie en demping
werken tegen vermoeidheid en zware benen
zijn speciaal afgestemd op de gebieden die relevant zijn voor de
voetmassage

Gezondheid begint bij de voeten.
Het menselijk lichaam is een statisch meesterwerk. In het bijzonder geldt:
geen enkele constructie is steviger dan de fundering waarop deze is
gebouwd. Daarom zijn gezonde voeten, die ons veilig door het leven
dragen, enorm belangrijk. Bovendien spreken onze voeten tegen de
organen. Een Vital wellnessschoen bouwt voort op deze functie van
reflexzones en stimuleert een hele reeks lichaamszones door middel van
specifieke prikkels.
Ongezond zitten op kantoor, verkeerde voeding,
sportblessures en nog veel meer onbalans als
mens. Vitale wellnessschoenen zorgen voor welzijn
van hoofdhuid tot voetzolen, met zachte massage
met noppen.
VITAL wellnessschoenen hebben een direct en
positief effect op
- het metabolisme van de nieren
- het hormoonniveau
- het nekspierstelsel
- ogen en oren

-

maag en darm
schouder en knie
wervelkolom
trigeminus en tempels
bijschildklier

Filosofie
Wellness op alle niveaus
Al generaties lang schoenmaken, de passie voor detail, handwerk of het
exclusieve gebruik van het beste natuurlijke leer zijn
handelsmerkkenmerken van VITAL Schuhe GmbH. Als Oostenrijks
familiebedrijf worden de eigenaarsfamilie Neuner vooral gedreven door
de verklaring Made in Tyrol, de hoogst mogelijke kwaliteitsvraag en een
positieve bijdrage aan het behoud van de gezondheid.

Massage ligt dicht bij onze zool
De hoogste normen voor productkwaliteit zitten in ons bloed. Bij Vital zijn
comfort en gezelligheid voor de voeten gebaseerd op het
vakmanschap van huidvriendelijke, aangename materialen en een
gunstige pasvorm. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het fijnste
natuurlijke leer en materialen, die het menselijk lichaam goed doen. De
opname van elke stap, dankzij het gebruik van hoogwaardige PUschuimen, geeft de voet als geheel een goed gevoel, net als de
anatomische aanpassing van het voetbed. Je lichaam zal lang
dankbaar zijn voor de dagelijkse massage van Vital -welzijnsschoenen!

Uit Oostenrijk met liefde gemaakt
Vitale wellnessschoenen worden in Tirol geproduceerd. In de Vitalfabriek in het hart van Tirol werken mensen in een sfeer van vertrouwen
in hun vermogen om uniek schoeisel te produceren. Hier vormen de
liefde voor het product en een eeuwenoude traditie van gekwalificeerd
vakmanschap een ideale combinatie.
Onze visie op een schoen is in ongeveer 200 handen
Moderne productie en vakmanschap zijn geen contradictie. Bij Vital is
de combinatie van traditie en vooruitgang veel meer een
productfilosofie. In onze fabriek voegen onze medewerkers elke dag de
finishing touch toe, om elke schoen individueel te creëren. State of the
art tools ondersteunen ons productieteam met het vakmanschap, dat is
de ziel van ons bedrijf. Bij de productie van Vital-schoenen worden
uitsluitend het beste natuurlijke leer, hoogwaardige PU-schuimen en een
reeks andere geselecteerde materialen gebruikt.
Schoenen kunnen alleen zo goed zijn als de handen die ze maken:
- State of the art productiefaciliteiten
- Individueel schoeisel door vakmanschap
- Alleen natuurlijk leer van hoge kwaliteit, waarvan de kwaliteit
voortdurend wordt gecontroleerd
- Milieuvriendelijke productie
- Onmiskenbaar vitaal ontwer p

Welzijn voor het milieu
VITAL zorgt ervoor dat de omgeving ook wordt beschermd. Daarom
richten we ons op korte transportroutes, groene stroom uit de regio,
hulpbronnenbesparend werk en het vermijden van gevaarlijke
stoffen. Op het gebied van duurzaamheid garanderen we de hoogste
normen, niet alleen met betrekking tot ons milieu, maar ook met
betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
INFORMATIE

