Ruim aanbod aanwezig in onze winkel.

WAAROM OOFOS
EEN SNELLER HERSTEL MET OOFOS RECOVERY
FOOTWEAR
Na een sportieve inspanning of vermoeiende dag op je voeten verdienen je
voeten rust om de volgende dag er weer tegen aan te kunnen. OOfos is
ontworpen je voeten, gewrichten en onderrug sneller te helpen herstellen
dan welk ander type schoeisel. Waarom? Omdat je voeten het
verdienen!Ervaar het zelf. Feel the OO!

WAT MAAKT OOFOS UNIEK?

ABSORBEERT MEER SCHOKKEN DAN ANDERE MATERIALEN
Sportschoenen zijn ontworpen om meer 'rebound' te geven en je te helpen
met een voortgaande beweging. Het revolutionaire materiaal OOfoam doet
het tegenovergestelde. OOfoam absorbeert 37% meer impact bij elke stap
dan traditionele dempingsvormen.

REDUCEERT STRESS OP VOETEN, GEWRICHTEN EN ONDERRUG
Je voeten en gewrichten hebben het zwaar op een harde ondergrond. Stap
in een paar OOfos na een training of vermoeiende dag op je voeten, dit
resulteert in minder stress op je voeten, gewrichten en onderrug. OOfos helpt
je lichaam en geest sneller te herstellen!

ONDERSTEUNT DE VOETBOOG
In tegenstelling tot normaal schoeisel, is het gepatenteerde OOfos voetbed
zo ontworpen dat de voetboog perfect ondersteund wordt. Op deze manier
wordt de druk op voeten, gewrichten en onderrug verlicht.

DRAAGT BIJ AAN NATUURLIJKE AFWIKKELING
OOfos, biomechanisch ontworpen, beweegt mee met zowel je voet als de
grond. Het zachte, flexibele OOfoam materiaal zorgt voor een natuurlijke
afwikkeling van de voet.

ER IS MEER...
-

Zacht teenstuk voor extra comfort
Duurzaam OOfoam blijft demping houden
Verlicht pijn bij hielspoor
Douche- en waterbestendig; Vocht- en bacterie werend; neemt geen
nare geurtjes op
Zo licht dat ze drijven

WAT ZEGGEN ANDERE OVER OOFOS?
"Het maakt niet uit hoe graag ik mijn loopschoenen draag, het eerste wat ik
doe na een race is mijn schoenen uit en mijn teentjes laten ademen! Ik ben
geobsedeerd door OOFOS vanaf de eerste keer dat ik ze aantrok ... Ik trek ze
aan en voel direct de ondersteuding voor mijn vermoeide voeten.”
— WE ZIJN GEOBSEDEERD: ESSENTIEEL VOOR DE RACEDAG
door Allison Pattillo, Gear Editor for Women’s Running

