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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
právě máte v rukou katalog našich punčochových výrobků zdravotní módy. Tento 
náš výrobní segment - COMFORT - v roce 2015 zaznamenává výrazné změny 
a inovace. Věříme, že naše kroky z dlouhodobého hlediska přispějí k lepší znalosti  
značek a snadnější orientaci zákazníků v našem širokém sorti mentu. Stejně tak si 
však uvědomujeme, že každá změna je ve svém počátku bolesti vá, a budeme rádi, 
když společně nový začátek zvládneme.

Rok 2015 přináší nejen výrobky v nových obalech, ale zároveň je rokem zeští hlování 
produktových značek. Zcela zmizí značky RELAXA, MEGGY a VITALITY; stávají se 
značkami ARIANA Relax, TIMONY 20 a FORMWELL Support (v tomto pořadí). V tomto katalogu vždy naleznete 
produkt v aktuální krabičce i pod aktuálním názvem, ale pro lepší orientaci rovněž informaci, o jakou značku se 
jednalo dříve.

Výrobky každodenní potřeby představují řady ARIANA a SINDY. Exkluzivnější sorti ment s benefi ty nabízí značka 
TIMONY (15 DEN a 20 DEN) a řada FORMWELL s formujícím (BODYSHAPER) či podpůrným (SUPPORT) efektem. 
MONDY STAR zůstává podzimně-zimní řadou z hřejivého mikrovlákna. Rozmazlit nohy bavlnou můžete i nadále 
v ponožkách (i v kotníčkové variantě) Aries.  

Vysoký důraz v naší společnosti  klademe na péči o zákazníka, proto, prosím, pakliže v našem katalogu nenajdete 
potřebné informace, neváhejte se s důvěrou obráti t na naše obchodní zástupce, či na pracovníky naší bezplatné 
zákaznické infolinky 800 111 595. 

Zajímáte-li se o výrobky ze zdravotní výrobní řady Avicenum pro prevenci a léčbu křečových žil a pro prevenci 
diabeti cké nohy; či o prémiovou sportovní značku kompresních produktů ROYAL BAY, neváhejte se informovat 
u našich obchodních zástupců.

Přeji Vám úspěšný rok 2015 a spoustu spokojených vracejících se i nových zákazníků.

Pro úplnost nám dovolte představit náš obchodní tým:
Praha 
Lenka Formanová formanova@aries.eu 605 299 502
Hradec Králové
Mgr. Josef Sejtko sejtko@aries.eu 605 299 501
Olomouc
Pavel Utí kal uti kal@aries.eu 605 299 503
Ostrava 
Miroslav Pavelec pavelec@aries.eu 605 299 504
Plzeň 
Libuše Rozumová rozumova@aries.eu 605 299 505
Ústí  n/L
Mgr. Eva Polášková polaskova@aries.eu 605 299 508
Brno 
Ing. Vladimír Čapka  capka@aries.eu 605 299 519

Ing. Ladislav Šulc
majitel a generální ředitel ARIES, a.s.

Ing. Ladislav Šulc
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Intelligent Body Care 4

Co je to DEN?
Denier (DEN) vyjadřuje sílu použitého vlákna. Čím je číslo vyšší, tí m silnější (méně průhledný) je výrobek. Fyzikálně je Denier defi nován jako 
váha devíti  kilometrů příze v gramech.

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.

Certi fi káty nezávislých insti tucí doplňují náš interní systém kontroly kvality. Hrdí jsme 
na presti žní evropský certi fi kát OekoTex osvědčující naprostou zdravotní nezávadnost 
výrobků Aries.

Naše produkty zdravotní módy se od běžného punčochového zboží liší. Rozdíl neuvidíte na první pohled, ale uričtě ho ucítí te při nošení. 
Je především v použitých materiálech, benefi tních doplňcích a neustále se zlepšujících technologiích. Vyrábíme pro Vás výrobky, které 
nejenže splňují módní kritéria, ale sofi sti kovaně 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 Saniti zed® Silver akti vně 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 ARIES Intelligent Body Care byly nejen zárukou kvalitního produktu, ale abyste Vy sami při jejich 
používání pocíti li úlevu a příjemný pocit, který pravidelné nošení naší zdravotní módy přináší.
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Mikrovlákno
Mikrovlákno je příze spředená z vysokého počtu tenoučkých fi lament (kapilár). Deset kilometrů jedné takové fi lamenty 
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 . To vše jsou důvody, proč mikrovlákno používáme 
ve všech našich punčochách druhé kompresní třídy. Tedy i tam, kde je často považováno za nadstandard.

Ovíjená Lycra® pro delší životnost
Holé vlákno elastanu může dráždit citlivou pokožku. Proto jej ovíjíme ochranným 
vláknem. Dokonce dvojitě. Ovinutí  zabraňuje přímému styku elastanu s pokožkou 
a zvyšuje komfort nošení. Při každodenním používání rozdíl poznáte.
Díky použití  dvojitě ovíjené Lycry® se také vnitřek našich punčoch neleskne. 
A proto se naše punčochy dobře nosí. Dvojité ochranné vlákno

Vlákno Lycra®

Materiály a kosmetotexti l

Dlouhovlákná česaná bavlna
Pro výrobu produktů s podílem bavlny používáme výhradně dlouhovláknou česanou bavlnu. Vlákno takové 
bavlny je až třikrát delší než u běžné obyčejné bavlny. Tento typ vstupu zajišťuje dostatečné překrývání vláken 
v úpletu. Důsledkem použití  tohoto vysoce kvalitního materiálu se výrobek v jeho namáhaných částech 
nevydrolí (nevyšlape) a zůstává déle funkční.

Lycra®
LYCRA® je obchodní název pro elastan vyvinutý fi rmou DuPont, nyní technologický vývoj a inovace LYCRY® 
řídí společnost Invista. Jedná se o elasti cké vlákno, které zaručuje, že elasti cita materiálu bude perfektní 
po celou dobu jeho životnosti . Jedinečná schopnost vlákna roztáhnout se a vráti t se do původního 
stavu zlepšuje vlastnosti  všech výrobků obsahující tento patentovaný materiál. Díky vláknu LYCRA® 
produkty výborně přilnou ke končeti ně, skvěle drží. Výrobky s vláknem LYCRA® se navíc vyznačují 
zvýšenou nemačkavostí .

DeoSoft  - Dotek hebkosti 
DeoSoft  je úprava, kterou jsme pro Vás objevili ve Švýcarsku. Díky DeoSoft u jsou naše výrobky 
ještě měkčí a hebčí. Přípravek současně zvyšuje savost texti lních vláken, která nyní lépe odvádějí 

pot a vlhkost od těla. Výsledkem je větší pohodlí při nošení našich 
výrobků.
Efekt je stálý a odolává praní.

MOISTURISING
MANAGMENT DeoSoft  zajišťuje lepší odvádění potu a vlhkosti  od těla.



Materiály a kosmetotexti l6

Mikrokapsle Skintex® Acti ve Care - Péče o Vaši pokožku
Mikrokapsle si můžete představit jako mikroskopické soudečky 
fi xované na povrchu texti lních vláken. Během nošení punčoch 
postupně praskají a uvolňují účinné kosmeti cké látky. Díky tomu 
dlouhodobě pečují o zdraví a dobrou kondici Vaší pokožky. Rozdíl 
skutečně pocítí te.

Mikrokapsle Skintex® Slimming uvolňují výtažky s anti celuliti ckým a zeští hlujícím účinkem. Kofein, výtažek 
z mořských řas, reti nol a vitamín E podporují přirozené odbourávání podkožního tuku. Olej z meruňkových 
jader, šípkový olej a bambucké máslo hydratují pokožku.

Saniti zed® Silver - Švýcarské anti mikrobiální stříbro
Saniti zed® Silver je anti mikro-
biální úprava renomované 
společnosti  Saniti zed. Vyniká 
svou stálostí , nesepratelností , 
naprostou nezávadností  a vy-
sokou účinností .

Ionty stříbra aplikované na povrchu vláken punčoch spolehlivě 
účinkují proti  širokému spektru bakterií a plísní. Pronikají jejich 
buněčnou stěnou a brání dalšímu množení.

Stříbro tak působí jako deodorant, spolehlivě zabraňuje vzniku 
nepříjemných pachů a přináší svěžest a hygienu. Současně chrání 
texti lní vlákna a zvyšuje trvanlivost výrobku.

Úprava Saniti zed® Silver je vysoce stálá, zcela bezpečná vůči 
pokožce i životnímu prostředí a byla úspěšně dermatologicky 
testována.

Působení stříbra
na bakterie

Ve vlhkém prostředí
ionty stříbra lokalizují
a deakti vují bakterie. Neupravené vlákno Upravené vlákno

Pro komfort a zdraví
Vašich nohou

Mikrokapsle Skintex® Active Care na texti lních vláknech
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Sedy a špice

průběžný klín

zesílená špice

velký klín

těhotenskézdravotní lem

předozadní klín

zesílené
chodidlo

malý klín bez klínu

zesílená patabez špice

bez klínu malý klín

zdravotní lem
a tvarovaná pata

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

Tip: Neperte punčochy v aviváži, silikon poté ztrácí svoji lepivost. 
Na nakrémovaných končeti nách silikon rovněž nedrží. Lepivost 
silikonu můžete navráti t otřením lihovou bází.

Zdravotní lemy ponožek a podkolenek
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. 
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Klasické punčochové zboží s ověřenou kvalitou, které můžete důvěřovat. Jistě oceníte i švýcarskou anti mikrobiální ochranu.

20 DEN

Pohodlné ponožky se zdravotním lemem
Úprava: Saniti zed®
Složení: 95 % Nylon, 5 % Lycra®
Velikosti : 23 - 27
Barvy: 0000 7007 8002 8004 9999
Balení: 1 pár v sáčku
Velikosti : 25 - 29
Barva: 8002
Balení: 1 pár v sáčku, silné nohy
Velikosti : 23 - 27
Barvy: 7007 8001 8002 8004 9999
Balení: 2 páry v krabičce, 30 krabiček v kartonku
Velikosti : 23 - 27
Barva: 8001
Balení: 5 párů v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Pohodlné podkolenky se zdravotním lemem
Úprava: Saniti zed®
Složení: 96 % Nylon, 4 % Lycra®
Velikosti : 23 - 27
Barvy: 0000 7007 8002 8004 9999
Balení: 1 pár v sáčku
Velikosti : 25 - 29
Barva: 8002
Balení: 1 pár v sáčku, silné nohy
Velikosti : 23 - 27
Barvy: 7007 8001 8002 8004 9999
Balení: 2 páry v krabičce, 20 krabiček v kartonku
Velikosti : 23 - 27
Barva: 8001
Balení: 5 párů v krabičce, 10 krabiček v kartonku
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Pohodlné dětské punčochové kalhoty
Úprava: Saniti zed®

Složení: 97 % Nylon, 3 % Lycra®

Bez klínu: 110 - 116 122 - 128 134 - 140

Barvy: 0000 3005 3033 8002

Bez klínu: 146 - 152

Barvy: 0000 8002

Balení: 1 pár v krabičce, 20 krabiček v kartonku

Pohodlné ťapky
Úprava: Saniti zed®

Složení: 97 % Nylon, 3 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barva: 8001

Balení: 1 pár v sáčku

Pohodlné ťapky

Pohodlné punčochové kalhoty s příjemným lemem v pase
Úprava: Saniti zed®

Složení: 97 % Nylon, 3 % Lycra®

Bez klínu: 158/100 164/108 170/108-116 176/108-116

182/108-116

Barvy: 0000 7007 8001 8002

8004 8080 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 20 krabiček v kartonku
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Nadměrné pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Saniti zed®

Složení: 97 % Nylon, 3 % Lycra®

Předozadní klín: 164/132 170/132

Průběžný klín: 176/132 - 140 182/132 - 140

Barvy: 7007 8001 8002 8004

9999

Balení: 1 kus v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Nadměrné pohodlné punčochové kalhoty s patou
Úprava: Saniti zed®

Složení: 97 % Nylon, 3 % Lycra®

Velký klín: 164/116 - 124 170/116 - 124 176/116 - 124

Barvy: 8002 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Nadměrné pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Saniti zed®

Složení: 97 % Nylon, 3 % Lycra®

Malý klín: 164/116 170/116 176/116 182/116

Velký klín: 164/124 170/124 176/124 182/124

Barvy: 7007 8001 8002 8004

9999

Balení: 1 kus v krabičce, 16 krabiček v kartonku
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Punčochové kalhoty s vysokým podílem vlákna Lycra® dokonale přilnou k noze.
Elegantní matný vzhled a příjemný lem v pase z nich činí ideální doplněk k pracovnímu kostýmku.

20 DEN
DŘÍVE

Pohodlné punčochové kalhoty s příjemným lemem v pase
Úprava: Saniti zed®

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Bez klínu: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116

Barvy: 8002 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 20 krabiček v kartonku

Jemné punčochové zboží elegantního vzhledu s vysokou transparentností . 
Příměs vlákna Lycra® a anti mikrobiální úprava přináší komfort, který oceníte každý den.

15 DEN

Pohodlné ponožky se zdravotním lemem
Úprava: Saniti zed®

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barvy: 7006 8000 8001

8002 9999

Balení: 2 páry v krabičce, 30 krabiček v kartonku
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Pohodlné punčochy na podvazek
Úprava: Saniti zed®

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Velikosti : 25 27

Barvy: 8001 8002 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku

Pohodlné podkolenky se zdravotním lemem
Úprava: Saniti zed®

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barvy: 7006 8000 8001

8002 9999

Balení: 2 páry v krabičce, 30 krabiček v kartonku

Pohodlné punčochové kalhoty s příjemným lemem v pase
Úprava: Saniti zed®

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Bez klínu: 158-164/100 164-170/108 170-176/108 176-182/108

Barvy: 7006 8001 8002

8005 8042 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 20 krabiček v kartonku



Doporučuje
Miss ČR, Miss Europe 
a úspěšná podnikatelka
Monika Žídková

Zdravotní móda
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Nejjemnější a nejtransparentnější punčochové zboží z naší nabídky s nezesílenou špicí a elegantní krajkou Vás doprovodí i do vysoké 
společnosti . Vlákno Lycra® jemně masíruje Vaši nohu a stříbro Saniti zed® Silver působí jako deodorant.

15 DEN

Pohodlné podkolenky se zdravotním lemem a nezesílenou špicí
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku

Pohodlné ponožky se zdravotním lemem a nezesílenou špicí
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku

15

Pohodlné samodržící punčochy s KRAJKOU a nezesílenou špicí
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Velikosti : 25 27

Barvy: 0000 1001 7006

8001 8003 9999

Velikosti : 29

Barva: 8001

Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku



Víte, jak vybrat správnou velikost punčochového zboží?
 - ponožky a podkolenky: 23 – 25 (25- 27) určují velikost chodidla 3 – 5 (5 – 7)
 - samodržící punčochy:  25 pro ženy vysoké do 170 cm, 27 pro ženy nad 170 cm, 29 pro ženy se silnými stehny
 - punčochové kalhoty: 164 – 170/108 určují výšku ženy/obvod boků

15

Pohodlné punčochové kalhoty s nezesílenou špicí
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Bez klínu: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 176 - 182/108

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

15

Pohodlné punčochové kalhoty „BOKOVKY“ s nezesílenou špicí
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Malý klín: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 176 - 182/108

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku
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Elegantní punčochové zboží s dobře držící krajkou, vysokým podílem vlákna Lycra® a anti mikro-
biálním stříbrem Saniti zed® Silver garantuje opravdu vysoký standard při každodenním nošení.

20 DEN

Pohodlné samodržící punčochy s KRAJKOU
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Velikosti : 25 27

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

DŘÍVE

Pohodlné ponožky se zdravotním lemem
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku

Pohodlné podkolenky se zdravotním lemem
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Velikosti : 23 - 27

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku
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Tajemství FORMWELL BODYSHAPER
Formující kalhotky a punčochové kalhoty FORMWELL 
BODYSHAPER díky speciálně navrženému sedu s vysokým 
podílem elastanu Lycra® tvarují problémové parti e ženského 
těla. Zeští hlují 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 FORMWELL BODYSHAPER stal tajným pomocníkem 
mnoha žen.

Pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Malý klín: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116

Barvy: 7006 7007 8001 8002

8003 9999

Velký klín: 164 - 170/116 - 124 170 - 176/116 - 124

176 - 182/116 - 124

Barvy: 8002 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

stahují bříško

zvedají zadeček

formují stehna

DŘÍVE
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Formující punčochové kalhoty se zesílenou a neparatelnou špicí
Úprava: Anti celuliti cké mikrokapsle Skintex®

Složení: 64 % Nylon, 36 % Lycra®

Malý klín: 158/100 164/108 170/108

176/108 182/108

Velký klín: 164-170/116-124 170-176/116-124

Předozadní klín: 179-182/132

Barvy: 8001 8003 9999

Barva 9999 pouze u malého klínu

Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Kalhotky formující postavu
Úprava: Anti celuliti cké mikrokapsle Skintex®

Složení: 64 % Nylon, 36 % Lycra®

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

Víte, že:
Punčochové kalhoty FORMWELL BODYSHAPER s malým klínkem a formující kalhotky velikosti  S a M mají bavlněný 
klínek, a tak je můžete bez obav nosit bez spodního prádla. 



Podpůrné punčochové kalhoty FORMWELL 40 SUPPORT s relaxačními a masážními účinky přinášejí pocit pohodlí a svěžesti .
Mikrokapsle Skintex® Slimming uvolňují výtažky s anti celuliti ckým a zeští hlujícím účinkem.
Na noze přitom působí elegantním a přirozeným dojmem.

Podpůrné punčochové zboží FORMWELL 70 SUPPORT je vhodnou prevencí proti  vzniku křečových žil a pocitům těžkých nohou. 
Na noze přitom působí elegantním a přirozeným dojmem.

Účinná prevence proti  křečovým žilám
Křečové žíly jsou problémem, který v České republice posti huje 
60 % žen a 30  % mužů. 

Křečová žíla vzniká povolením žilní stěny. Žíla se rozšíří a chlopně, 
které slouží jako přidržovače krve při jejím návratu k srdci, ztrácejí 
svoji funkčnost. Dochází tak k narušování krevního oběhu, což 
vede k pocitu těžkých nohou, bolesti  a otokům. Účinnou prevencí 
je nošení podpůrných punčoch, které vytvářejí v oblasti  kotníku 

40 DEN

70 DEN
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Podpůrné punčochové kalhoty
Úprava: Anti celuliti cké mikrokapsle Skintex®

Složení: 80 % Nylon, 20 % Lycra®

Malý klín: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116

Velký klín: 158 - 164/116 - 124 164 - 170/116 - 124

170 - 176/116 - 124 176 - 182/116 - 124

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

určitý tlak, který se směrem k pasu snižuje. Tím zlepšují krevní 
oběh v dolních končeti nách a působí proti  jejich bolesti vému 
otékání.

DŘÍVE

A

B A - postižená žíla
B - zdravá žíla
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Podpůrné punčochové kalhoty
Úprava: Anti celuliti cké mikrokapsle Skintex®

Složení: 76 % Nylon, 24 % Lycra®

Malý klín: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116

Velký klín: 158 - 164/116 - 124 164 - 170/116 - 124

170 - 176/116 - 124 176 - 182/116 - 124

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Podpůrné samodržící punčochy
Úprava: Anti celuliti cké mikrokapsle Skintex®

Složení: 76 % Nylon, 24 % Lycra®

Velikosti : 25 27 29

Barvy: 8001 8003 9999

Barva 9999 jen u velikostí  25 a a27

Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

DŘÍVE

Podpůrné podkolenky
Úprava: Anti celuliti cké mikrokapsle Skintex®

Složení: 76 % Nylon, 24 % Lycra®

Velikosti : 23 - 25 25 - 27 27 - 29

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku
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Silnější punčochové zboží s mikrovláknem určené pro chladnější období roku.
Díky mikrovláknu je měkké a příjemné na omak. Ovíjená Lycra® zabraňuje styku elastanu 
s pokožkou a rovněž prodlužuje životnost výrobku.

40 DEN

Silnější pohodlné ponožky
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 86 % Nylon, 14 % Lycra®

Velikosti : 23 -25 25 - 27

Barvy: 0000 8002 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku

Silnější pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 86 % Nylon, 14 % Lycra®

Malý klín: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116

Barva: 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 15 krabiček v kartonku

Silnější pohodlné podkolenky
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 86 % Nylon, 14 % Lycra®

Velikosti : 23 -25 25 - 27

Barvy: 8002 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 20 krabiček v kartonku



Spolupráce s Nadačním fondem 
Kapka naděje
 

Udělejte dětem radost! Dvakrát! 
Potěšte své ratolesti dětskými barevnými punčochami Mondy 
Star 40. Jejich koupí přispějete na lepší přístrojové vybavení, 
zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod pro děti 
se závažnými onemocněními.

www.kapkanadeje.cz
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Vendula Svobodová
prezidentka nadačního fondu

„Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, 
stálo by to za to. Myšlenku a poslání fondu Kapka naděje chci 
věnovat památce mé dcery Klárky.“

Silnější pohodlné dětské punčochové kalhoty 
Koupí tohoto výrobku přispíváte na NF Kapka Naděje

Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 86 % Nylon, 14 % Lycra®

Velikosti : 128 - 134 140 - 152

Barvy: 0000 1080 3039 3080

4050 5050 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 10 krabiček v kartonku
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Silnější punčochové zboží s mikrovláknem určené pro chladnější období roku.
Díky mikrovláknu je měkké a příjemné na omak. Ovíjená Lycra® zabraňuje styku elastanu s 
pokožkou a rovněž prodlužuje životnost výrobku.

60 DEN

Silnější pohodlné ponožky s tvarovanou patou
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Velikosti : 23 -25 25 - 27

Barvy: 8002 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 30 krabiček v kartonku

60

Silnější pohodlné podkolenky s tvarovanou patou
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Velikosti : 23 -25 25 - 27

Barvy: 8002 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 20 krabiček v kartonku

Víte, že:
Každou sezónu od 1. září se barevná škála punčochových kalhot MONDY STAR 60 obměňuje s ohledem na přání trhu 
a aktuální trendy? Vyžádejte si v září aktuální barevnice pro novou sezónu v naší expedici na expedice@aries.eu nebo 
na 800 112 595.
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Silnější pohodlné punčochové kalhoty
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 88 % Nylon, 12 % Lycra®

Malý klín: 158 - 164/100 164 - 170/108

170 - 176/108 - 116 176 - 182/108 - 116

Barvy: 1080 1090 3039 3070

3090 4012 4050 5050

6060 7007 8002 8070

9999

Velký klín: 164 - 170/116 - 124 170 - 176/116 - 124

176 - 182/116 - 124

Barvy: 4050 6060 7007 8002

8070 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 10 krabiček v kartonku

Silnější neprůhledné dlouhé legíny vyrábíme s konceptem Lycra® 3D, která umožňuje maximální 
roztažnost materiálu. Tím přispívá k lepší přilnavosti  výrobku k tělu a ochraně před chladem. 

90 DEN

Silnější pohodlné dlouhé legíny
Úprava: Anti mikrobiální stříbro - Saniti zed® Silver

Složení: 93 % Nylon, 7 % Lycra®

Malý klín: S / M M / L L / XL

Velký klín: M / L

Barva: 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 10 krabiček v kartonku
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Jemné bavlněné ponožky Aries se zdravotním lemem zaručují 
nejvyšší komfort nošení. Při jejich vývoji byl kladen důraz nejen na 
jejich pohodlnost, ale také na zachování všech zdraví prospěšných 
detailů. Jistě oceníte řetí zkovanou špici, která nezpůsobuje 

Bavlněné kotníčkové ponožky Aries obsahují 90 % bavlny. Technologické zpracování zohledňuje namáháné části  ponožky v oblastech 
záprstí  a kolem paty, kde jsou ponožky materiálově zesíleny.

Bavlněné ponožky s anti mikrobiálním stříbrem
otlaky, a příjemný zdravotní lem, který nesvírá nohu, ale přitom 
na noze výborně drží. Ponožky jsou ošetřeny nesepratelným 
anti mikrobiálním stříbrem a úpravou DeoSoft , která odvádí pot 
a vlhkost od těla.

Bavlněné ponožky DÁMSKÉ

Bavlněné ponožky PÁNSKÉ

Bavlněné kotníčkové ponožky

Složení: 90 % Bavlna, 8 % Nylon, 2 % Lycra®

Velikosti : 36 - 39 39 - 42

Barvy: 0000 7001 7007 8000 9999

Balení: 1 pár v obalu s háčkem

Složení: 90 % Bavlna, 8 % Nylon, 2 % Lycra®

Velikosti : 41 - 44 44 - 47

Barvy: 0000 5090 7001 7007

8000 8080 9999

Balení: 1 pár v obalu s háčkem

Složení: 90 % Bavlna, 8 % Nylon, 2 % Lycra®

Velikosti : 36 - 39 39 - 42

41 - 44 44 - 47

Barvy: 0000 9999

Balení: 1 pár v obalu s háčkem

Zdravotní lem

Řetí zkovaná špice

Dlouhovlákná bavlna

Řetí zkovaná špice

Dlouhovlákná bavlna

Zesílení
namáhaných částí 

MOISTURISING
MANAGMENT



26 Doplňkové produkty

Unikátní český výrobek ze skla pro šetrnou péči o nohy nejen diabeti ků. Patentovaný pilník 
pro jemnější a efekti vnější způsob odstraňování zatvrdnuté a poškozené kůže chodidel.

Vroubkovaný povrch na jedné straně určený pro odstraňování poškozené kůže a jemná 
strana pilníku pro vyhlazení už suchých chodidel a úpravu nehtů. Prakti cký prodloužený 
tvar pro pohodlnou a jednoduchou manipulaci. Díky použitému sklu jako materiálu je pilník 
absolutně hygienický.

Skleněný pilník Glasscare Rozměr: 3,5x25 cm
Balení: 1 kus

Chladivý gel na nohy s koňským kaštanem a koenzymem Q10 
je kombinací rostlinných výtažků, které příznivě působí na 
namáhané nohy a svaly a napomáhají při prevenci a léčbě 
křečových žil. Gel byl testován a certi fi kován Státním zdravotním 
ústavem v Praze.

• Podporuje krevní oběh 
• Posiluje cévní stěny a pomáhá odstraňovat otoky 
• Udržuje pokožku zdravou a pružnou

•  koenzym Q10

•   mikronizace

• borůvka
• koňský kaštan

• gotu kola

Balení: tuba, 75ml

Avicenum GEL

KOENZYM

Q10

Ponožkové kolíčky udrží ponožky pohromadě. Spojené ponožky vkládáte do koše na špinavé 
prádlo, do pračky, sušičky, dokonce je i za prakti cký háček můžete zavěsit na šňůru. Už 
nikdy se Vám nestane, že se Vám ztratí  jedna ponožka z páru. Rodinné balení - každý člen 
domácnosti  má 5 kolíčků vlastní barvy (černá, bílá, šedivá, transparentní).

SockStar Manager
Kolíčky na ponožky

Obsah: 20 kolíčků
Omyvatelné, použitelné do 90°C
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7050
OCELOVÁ
ŠEDÁ

6060
LAHVOVĚ
ZELENÁ

3080
FUCHSIE

7010
SVĚTLE ŠEDÁ

8004
HNĚDÁ

7006
ŠEDOHNĚDÁ

8002
BRONZ

4050
FIALOVÁ

4012
ORCHIDEA

8070
TMAVĚ
HNĚDÁ

8080
ČOKOLÁDA

3090
BORDÓ

9999
ČERNÁ

8005
TABÁK

3070
BEAUJOLAIS

7007
ANTRACIT

8003
SAHARA

3039
FERRARI

8042
KARAMEL

1090
ORANŽOVÁ

7001
STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ

8001
NATURA

1080
OKROVÁ

0000
BÍLÁ

8000
SVĚTLÁ

5050
KRÁLOVSKÁ
MODRÁ

TĚLOVÉ BARVY

NOVÉ barvy
v září 2015

KOUŘOVÉ BARVY PASTELOVÉ BARVY

Barevnice 2014/2015



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

Marta Michaličková 
vedoucí expedice

Po – Pá 6:00 – 17:00
Zelená linka: 800 112 595 
Fax: 800 113 595 
Mobil: 605 711 777 
E-mail: expedice@aries.eu

Oddělení péče o zákazníka:

Ing. Lenka Fejfarová
Po – Pá 8:00 – 17:00 
Zelená linka: 800 111 595 
Telefon: 481 595 111 
E-mail: info@aries.eu

Váš obchodní kontakt:

Ředitel obchodu pro ČR:

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