
NATURAL WALKING
Als u opnieuw plezier 

wilt beleven aan uw wandeling, 
ervaart u met SANO een 

loopcomfort als geen ander.

U zult gewoon blijven 
wandelen..... en wandelen..... 

en wandelen.....



Veel onderzoek en ontwikkeling 
hebben een schoen opgeleverd 
met uw mobiliteit als belang-
rijkste functie.

Wie mobiel wil blijven, of weer wil 
worden, kan nu profiteren van de 
EASY-WALKING TECHNOLOGIE van de 
innovatieve Sano modellen.

De karakteristieke gewelfde vorm van 

de zolen biedt de perfecte ondersteu-
ning bij de natuurlijke afrolbewegingen 
van de voet. Deze eigenschap zorgt voor 
een rechte houding en een comfortabel 
neerzetten van de voet.

Ervaar met iedere stap een ongeëven-
aard aangenaam en comfortabel loop-
gevoel dankzij de SANO EASY-WALKING 
TECHNOLOGIE in alle dames- en heren-
schoenen.

HET 
EASY-WALKING
PRINCIPE
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NORINE
2,5 – 8,5

EASY-WALKING
TECHNOLOGY

EASYSYS -Y-Y WAWAW LKINGG
TECHNOLOGY

ILINA
2,5 – 8,5

Om iedere dag weer een bete-
re loopervaring en maximale 
mobiliteit te ervaren, ontwik-
kelt u met Sano schoenen een 
heel eigen looptechniek die 
minder inspanning vergt.

1 op 2 volwassenen wordt geplaagd 
door gewrichts- en spierpijnen die 
de beweeglijkheid sterk beperken. 
Maar net dan is bewegen zeer 
belangrijk. Dagelijks en voldoende 
lopen op Sano schoenen voorkomt 
vaak gewrichts- en spierpijn en acti-
veert en versterkt ons spierstelsel.

DE SANO
LOOP-

TECHNIEK
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LOPEN 
OP

NORMALE 
SCHOENEN

LOPEN 
OP

SANO-
SCHOENEN

Gewrichten, knieën, heupen en de 
wervelkolom worden te sterk belast. 

Het gevolg: pijnlijke spierspanning, 
hoofdpijn en een gebogen, ongezon-
de houding bij het lopen.

Alle gewrichten worden ontlast, het 
spierstelsel geactiveerd en de wervelkolom, 
gewrichten en de tussenwervels ontlast. 

Het gevolg: ontspannen en gezond 
lopen en een natuurlijke, rechte 
lichaamshouding.
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IZAE
2,5 – 8,5

EASY-WALKING
TECHNOLOGY

ISALYS
2,5 – 8,5
ISALYS
2,5 – 8,5

De mens heeft 656 spieren – meer 
dan 600 daarvan zijn de zogenaamde 
„Skeletspieren“. Samen met onze pezen, 
botten en gewrichten houden zij ons in 
beweging. Wij kunnen ze bewust aan- 
en ontspannen. Maar helaas kan ook ie-
dere individuele spier pijn veroorzaken.

Voor spierpijn zijn er vele oorzaken. 
Meestal wordt spierpijn veroorzaakt 
door een foutieve houding, kramp of 
stress. Te weinig beweging, lange ritten 
in de auto of bureau-werkzaamheden 
kunnen niet alleen rug-, schouder- en 
nekklachten veroorzaken, maar ook 
heup- en knieklachten.

SANO 
BESCHERMT 

DE RUG
Alle gewrichten worden ontlast, het 
spierstelsel geactiveerd en de wervelkolom, 
gewrichten en de tussenwervels ontlast. 

Het gevolg: ontspannen en gezond 
lopen en een natuurlijke, rechte 
lichaamshouding.
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EASY-WALKING
TECHNOLOGY

HET BIJZONDERE
VAN SANO

Alle SANO modellen geven 
meer ruimte aan de voorvoet. 
Deze COMFORTABELE BREEDTE 
zorgt voor een betere pasvorm 
en een uniek draagcomfort.

Als u regelmatig Sano schoenen 
draagt, voorkomt u gewrichts-
en spierpijn en versterkt u 
alle loopspieren.
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EASY-WALKING TECHNOLOGIE: 
door de unieke vorm van de zolen is 
minder inspanning vereist om de 
voeten af te rollen.

Het ADEMENDE EN VERWISSELBARE VOETBED 
(kan door een orthopedische inlegzool op maat worden 
vervangen) zorgt voor een gezond voetklimaat en een 
natuurlijke ondersteuning van de voetboog.

De Sano zool biedt een uitstekende 
DEMPING TIJDENS HET LOPEN, en voldoende 
stabiliteit.

De SOFT-AIR TUSSENZOOL VAN 
LATEXSCHUIM zie je niet , maar voel 
je des te meer.

HET SANO-TUSSENSTUK behoudt de speciale 
eigenschappen van de schoen bij belastingen.

De ZACHTE EN AANGENAME VOERING van de Sano 
modellen zonder drukpunten voor een goede pasvorm.
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ALEK
5,5 – 12,5

www.sanoshoes.com

Beleef het unieke

SANO
GEVOEL

Bij uw Mephisto verkooppunt
en bekijk de nieuwe Sano collectie

dames- en herenschoenen op:


