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ZAWSZE KROK DO PRZODU.

Robi si´ kolorowo
JOBST®UltraSheer w dwóch
nowych odcieniach

Dodatki: Dozwolone jest 
wszystko, co sí  nam podoba
Susanne Eickhoff 
w rozmowie ze Style

Idealne
JOBST 2w1
Eleganckie
i zdrowe nogi

Wiosna/Lato 2011
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Stylowa zabawa kolorami:
JOBST® UltraSheer Limited Edition

- teraz będzie kolorowo!  

Limitowana edycja
                           jest ju˝ dost´pna 
wy∏àcznie w handlu specjalistycznym.

Lecznicze działanie, niezwykła transparent-
noÊç, długotrwałe dopasowanie, wysoki kom-
fort noszenia – to z tego JOBST® UltraSheer, 
wyroby kompresyjne o wspaniałym wyg-
làdzie, sà znane wÊród kobiet. To jednak nie 
wszystko: od teraz JOBST® UltraSheer
idà z najnowszymi trendami mody.

Âwiadome mody kobiety, oprócz szeÊciu 
atrakcyjnych kolorów podstawowych JOBST® 
UltraSheer, majà teraz do wyboru dwa dodat-
kowe kolory Crystal Grey i Rosé, które idealnie 
wpasowujà si´ w trendy tego sezonu. A w nim 
kobiety ch´tnie pokazujà nogi!

Wyroby uciskowe JOBST® UltraSheer w kolo-
rach Rosé i Crystal Grey wspaniale pasujà 
do kolorów sezonu, prezentowanych obec-
nie na mi´dzynarodowych targach mody. 
Mo˝emy ∏àczyç je z  niebieskimi, zielonymi 
czy czerwonymi odcieniami: z Limited Edition 
kreatywnoÊç nie zna granic.

OczywiÊcie JOBST® UltraSheer Limited
Edition dost´pne sà w rozmiarach standar-
dowych i na miar´, w klasach ucisku 1 i 2,
jako podkolanówki, poƒczochy i rajstopy – 
tak, aby ka˝dy znalazł odpowiedni produkt
dla siebie.

Rosé
pasuje idealnie do:

Crystal Grey
pasuje idealnie do:
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Trendy w dodatkach:
Dozwolone jest wszystko, co się podoba!

Czy to szlachetna bi˝uteria czy ozdoby do włosów, elegancka torba, 
wpadajàcy w oko pasek, jedwabny szal czy buty wysokiej jakoÊci: 
dodatki sà tym, co podkreÊla strój. SpotkaliÊmy si´ z ekspertkà mody 
Susanne Eickhoff i rozmawialiÊmy z nià o aktualnych tendencjach
i kierunkach stylu w dziedzinie dodatków.

JOBST® Style: Pani Eickhoff, dzisiaj chcemy 
porozmawiaç o dodatkach. Jakie dodatki 
sà teraz modne? Czym podkreÊlamy strój?

Susanne Eickhoff: Dodatki niezmiennie 
na topie to apaszki i szale. Ale w zasadzie 
wszystko jest dozwolone, co si´ podoba. 
Mo˝e to byç kapelusz słomiany, naszyjnik z 
pereł, torebka ze sztucznej skóry, r´kawiczki 
w c´tki albo wszystko to połàczone ze sobà. 
Kierunki w modzie sà dzisiaj ró˝norodne
i przeplatajà si´ ze sobà.

JOBST® Style: Ale to dodatkowe utrudnie-
nie, czy˝ nie?

Susanne Eickhoff: Tak, to si´ zgadza. Oczy-
wiÊcie trzeba jeszcze najpierw zdecydowaç, 
jaki wizerunek chcemy osiàgnàç. Ostatecznie 
dodatki podkreÊlajà naszà osobowoÊç.
Niektórzy podchodzà do mody z dystansem, 
inni za to z du˝ym rozmachem. Niektórzy 
preferujà styl lat 70. czy 80., inni wolà konser-
watyzm. Czasami zale˝y to od samopoczucia 
danego dnia albo od okazji, na którà si´ 
przygotowujemy.

Susanne Eickhoff rozpocz´ła swojà karier´ jako 

modelka. Po tym jak w tej dziedzinie na dobre 

zapuÊciła korzenie, nie zostawiła ju˝ mody.

Obecnie Susanne Eickhoff pracuje jako choreo-

grafka pokazów mody, jest te˝ właÊcicielkà 

renomowanej agencji modelek. Wi´cej informacji 

o Susanne Eickhoff mo˝na znaleêç pod adresem 

www.favourite-models.de
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JOBST® Style: A jeÊli ju˝ wybraliÊmy 
odpowiadajàcy nam styl?

Susanne Eickhoff: JeÊli chodzi o kolory, to 
obecnie praktycznie nie da si´ tu popełniç 
bł´du, gdy˝ sà one absolutnie modne. Tak 
jak powiedziałam na poczàtku: „Mieszajmy” 
oto motto sezonu! Nale˝y jednak zawsze 
zakładaç na siebie tylko jednà rzecz przycià-
gajàcà uwag´. Przykładowo jeÊli przyczepiłam 
sobie du˝y kolorowy kwiat do bluzki, zwracam 
uwag´ na to, aby kolor moich rajstop był 
raczej stonowany. JeÊli zaÊ decyduj´ si´ na 
kolorowe rajstopy – na przykład w kolorze 
ró˝owym – wtedy nie zakładam zbyt rzuca-
jàcej si´ w oczy bluzki. Całkiem dobrze mo˝e 
wyglàdaç natomiast pasujàca do nich kolory-
stycznie torba w tym samym kolorze.

JOBST® Style: Dzi´kuj´ za rozmow´,
pani Eickhoff.

Wielkie wyjście – idealne dzięki odpowiednio 
dobranym dodatkom

Torby, paski & Co: JOBST® Style prezentuje
5 największych klasyków wśród dodatków,
których nie może zabraknąć w naszej szafi e
i które oprócz tego idealnie pasują do kolorów
sezonu Rosé i Crystal Grey
od JOBST®UltraSheer.
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Idealne JOBST® 2w1:
Eleganckie i zdrowe nogi.

Klasyka JOBST® UltraSheer –
transparentnoÊç i komfort
w ró˝nych kolorach i wariantach.

Niezwykle transparentne, wyjàtkowo mi´kkie, w atrakcyjnych kolorach: takie 
sà według kobiet idealne wyroby poƒczosznicze. Ale czy wymagania te sà
w stanie spełniç tak˝e wyroby kompresyjne, które oprócz wspomnianych cech 
majà mieç tak˝e działanie lecznicze? Tak, sà w stanie, co potwierdza wiele 
u˝ytkowniczek JOBST® UltraSheer, które ka˝dego dnia na nowo mogà cieszyç 
si´ zaletami naszych wyrobów.

JOBST® UltraSheer spełnia wszystkie wymagania – od atrakcyjnych 
kolorów przez ró˝norodne modele w w dwóch klasach kompresji, 
skutecznych przy schorzeniach ˝ylnych ró˝nego typu.

JOBST® UltraSheer dost´pne sà w 5 modelach:

Naturalny

Karmel

Amber

Kawa

Antracyt

Czarny

 Wiele możliwości łącze-
nia: kolory podstawowe 
JOBST® UltraSheer

Do końca sierpnia 2011 –
              bezgranicznie piękne!

Kolory sezonu JOBST® UltraSheer 
Crystal Grey i Rosé dost´pne sà
w czterech modelach.

JOBST® 
 

JOBST®  

Crystal Grey

Rosé
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Życzenia naszych klientów 
traktujemy jako wyzwanie.

Ożywia zmęczone nogi.
Pięć wskazówek na co dzień, jak wspierać działanie wyrobów uciskowych.

Niezale˝nie od tego, czy decydujemy si´ 
na ich zakup ze wzgl´dów profi laktycznych 
czy te˝ medycznych: kto raz zało˝ył jeden z 
wyrobów uciskowych, nie b´dzie chciał z nich 
ju˝ nigdy zrezygnowaç. Tym bardziej jeÊli jest 
to wyrób uciskowy JOBST® UltraSheer, który 
nie tylko ma wspaniałe działanie, ale tak˝e 
Êwietnie wyglàda. 

WYROBY KOMPRESYJNE
w profi laktyce niewydolnoÊci ˝ylnej. 

Wyroby uciskowe JOBST® wywierajà 
kontrolowany zmienny ucisk, który po-
czynajàc od okolic kostki stopniowo 
zmniejsza si´ ku górze. Wspiera to
przepływ krwi w kierunku serca. Wy-
korzystujemy nasz obszerny know-
how w dziedzinie wyrobów ucisko-
wych, aby pomóc naszym klientom
 zapobiegaç puchní ciu czy zm´cze-
niu nóg oraz zaburzeniom w funkc-
jonowaniu naczyƒ krwionoÊnych.

Wysokie uło˝enie. Po długim staniu lub 
siedzeniu unosimy nogi powy˝ej tułowia. 
Pobudzi to krà˝enie krwi.

Raz ciepło, raz zimno.
Rano i wieczorem okr´˝nymi
ruchami polewamy łydki
na zmian´ ciepłà i zimnà
wodà. Poprawia to ukrwienie
i pobudza układ krà˝enia.

Stabilne podło˝e.
Aby zapobiec zastojom krwi w ˝yłach nóg, 
wskazane jest noszenie w miar´ mo˝liwoÊci 
płaskiego obuwia.

Cieƒ i chłód. Zbyt długie
przebywanie w wysokich tem-
peraturach mo˝e prowadziç
do puchni´cia i bóli nóg.
Nale˝y unikaç goràca
i długiego opalania.

Zdrowe od˝ywianie. 
Wybierajmy zdrowe, bogate
w błonnik jedzenie i pijmy
dziennie około 1,5 litra
bezalkoholowych, niesłodzo-
nych napojów.
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Na czasie:

Stylowe
i skutecznie leczàce
SzeÊç powodów, dla których warto wybraç
wyroby uciskowe JOBST® UltraSheer:

WytrzymałoÊç

Stylowe kolory

Idealne dopasowanie

Wyjàtkowa mi´kkoÊç

Niezwykła transparentnoÊç

Lecznicze działanie
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