
HET BELANG VAN GOEDE SOKKEN 
 
Het belang van goede sokken wordt pas de laatste jaren door medici erkent. Bij 
gevoelige voeten ging de aandacht tot voor kort vooral uit naar het schoeisel. De 
laatste tijd raakt men er echter steeds meer van overtuigd dat goede sokken zeer 
belangrijk zijn (wellicht nog belangrijker dan schoenen). 
 
Reflexa® sokken zijn speciaal geschikt voor mensen met voetklachten, zoals pijnlijke 
en/of koude voeten. Zij worden gemaakt met de modernste breitechnologie en de 
nieuwste wetenschappelijk geteste materialen. Iedere Reflexa® sok heeft daardoor 
een optimale pasvorm.  
 
Het geheim achter Reflexa® sokken is Celliant™ garen. Geen andere sok in Europa 
bevat dit revolutionaire garen. Reflexa® sokken zijn grotendeels gemaakt van 
Celliant™. Klinisch onderzoek in Nederland en de Verenigde Staten heeft 
aangetoond dat dit garen zorgt voor een betere doorbloeding en hogere 
zuurstofniveaus in de huid. De voeten blijven hierdoor warm en de huid gezond. 
Daarom zijn Reflexa® sokken uitermate geschikt voor kwetsbare en gevoelige 
voeten. 
 
Alle Reflexa® sokken zijn ook behandeld met Aegis™, hetgeen zorgt voor een 
antibacteriële werking. Hierdoor maken schimmels en bacteriën weinig kans en 
worden ontstekingen voorkomen. Ook neemt Aegis™ de geur weg die gepaard gaat 
met zweetvoeten. 
 
Er zijn sinds kort verschillende Reflexa® sokken verkrijgbaar, wij kunnen u de juiste 
sok aanbevelen. Wilt u meer weten over Reflexa® sokken kijk dan op www.reflexa-
sokken.nl. 

 
Reflexa® Diabetic sokken - de beste sokken voor 
gevoelige en koude voeten 
Reflexa® Diabetic sokken helpen voetcomplicaties 
voorkomen bij mensen met diabetes. Deze sok is ook 
geschikt voor mensen met gevoelige en kwetsbare 
voeten gerelateerd aan oedeem en reuma.Sokken voor 
mensen met diabetes dienen een goede en zachte 
pasvorm te hebben zonder plooival, mogen niet knellen 
en dienen vlakke niet voelbare naden hebben. Reflexa® 
sokken bieden dit uiteraard. 
Al vele duizenden mensen dragen deze revolutionaire 
sokken ter voorkoming van pijnlijke en/of koude voeten. 
Er zijn twee versies; de standaard Reflexa® Diabetic sok 
en de Reflexa Diabetic THIN sok. Beide zijn verkrijgbaar 
in de kleuren naturel en zwart en in de maten S (35-38), 
M (39-42) en L (43-46). 
 



Reflexa® Travel sokken - Nooit meer last van dikke 
voeten na een lange reis! 
De Reflexa® Travel sok  is ideaal voor iedereen die 
een lange auto-, bus-, trein- of vliegreis gaat maken. 
Ook voor dagelijks woon-werkverkeer is de Reflexa® 
Travel sok zeer comfortabel. Met Reflexa® Travel sok  
kom je zonder dikke of pijnlijke enkels aan op je plaats 
van bestemming. 
Gebrek aan beweging en het afknellen van vaten door 
lang zitten in de auto, het vliegtuig of de trein vertragen 
de terugvoer van het bloed naar het hart. De Reflexa® 
Travel sok stimuleert met een exact gedoseerde druk 
de bloed- en vochtcirculatie en voorkomt hiermee 
stagnatie in de voeten en onderbenen, een belangrijke 
oorzaak van trombose. De sokken zijn verkrijgbaar in 
de kleuren grijs en zwart en in de maten S (35-38), M 
(39-42) en L (43-46). 
 

 


