
 
 

PATENTERET STOF MED TREDIMENSIONAL BØLGESTRUKTUR 

Det patenterede, højteknologiske specialstof med bølgestruktur giver huden en effektiv mikromassage i 
forbindelse med naturlig bevægelse af kroppen og stimulerer mikrocirkulationen i huden, som påvirkes 
i negativ retning af cellulite. Herved forebygges hævelser (ødem) på benene og fjernelsen af 
væskeophobninger forbedres. Derfor placerer pantsene i SILVER WAVE produktprogrammet 

sig blandt produkterne til specifik behandling af cellulite og væskeophobninger. Hvis pantsene bæres i 
forbindelse med sportsudøvelse øges effektiviteten og resultaterne forlænges. Pantsene i SILVER 
WAVE produktprogrammet findes i forskellige længder, som gør det muligt at opfylde behovene hos 
alle kvinder. Kliniske tester har vist effektiviteten ved brug af pantsene i SILVER WAVE 
produktprogrammet og har bekræftet, at der på kort sigt opnås resultater med hensyn til styrkelse af 
vævet og reduktion af “appelsinhud”. 

Mikromassagens mekaniske virkning 
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Produkterne i SILVER WAVE produktprogrammet er 100 % hygiejniske og SOLIDEA 
garanterer�disse egenskaber ved brug af producentens eget BACTERIOSTATIC mærke, der er en 
garanti for produkternes unikke hygiejne. Derfor er produkterne i SILVER WAVE 
produktprogrammet også ideelle til brug hele dagen under tøjet. 

 
 

  
Sølvioner 

BAKTERIOSTATISK FILAMENT 

Et uorganisk bakteriostatisk stof baseret på sølv indvæves i fibrene og beskyttes af �et system, som sikrer 
langsom afgivelse. Herved undgås bakterievæksten i stoffet. Sølvionerne, der har en bakteriostatisk 
funktion, afbryder reproduktionen af de skadelige mikroorganismer (bakterier). 

Den permanente tilstedeværelse af sølvioner i stoffet i produkterne i SILVER WAVE 
produktprogrammet fra SOLIDEA gør det muligt at fastholde de bakteriostatiske egenskaber i lang 
tid.�Produkterne i SILVER WAVE produktprogrammet fra SOLIDEA er således i stand til at 
opretholde den naturlige bakterieflora og hindre udviklingen af generende lugt. 

 
Langsom og konstant afgivelse 

SILVER WAVE pantsene kombinerer den effektive mikromassage med den regenererende 
kompression, der stimulerer mikrocirkulationen i huden. Stoffets aktive mikromassage efterlader nogle 
små furer på huden. Dette er tegn på massagens drænende effekt. Furerne forsvinder efter et par timer 
og efterlader huden glat og uden væskeophobninger. 



 

  

SILVER WAVE pantsene kombinerer den effektive mikromassage med den regenererende 
kompression, der stimulerer mikrocirkulationen i huden. Stoffets aktive mikromassage efterlader nogle 
små furer på huden. Dette er tegn på massagens drænende effekt. Furerne forsvinder efter et par timer 
og efterlader huden glat og uden væskeophobninger. 

 
 

   
	


