
Et godt fundament for et aktivt liv



Din fod er et vidunder
Fødderne er den legemsdel, der udsættes for størst belastning, idet et men-
neske dagligt tager op mod 15.000 skridt! Belastningen er stor og øges op 
mod 8 gange kropsvægten ved løb. Til sammenligning vejer fodens skelet 
kun 100g. For at din fod og krop skal kunne klare dette kræver det, at den 
fungerer optimalt.

Når det går galt
Fejlstillinger af fodens knogler, overbevægelighed, overvægt og benlængde 
forskel betyder, at kroppen skal kompensere uhensigtsmæssigt. Det resul-
terer ofte i smerter og gener i fødderne eller andre dele af kroppen: knæ, 
hofter, lænd og ryg. Men nu kan vi hjælpe dig.

Du bliver altid grundig undersøgt
Din fodterapeut foretager altid en grundig fod- og kropsanalyse, inden det 
besluttes, om du vil kunne have glæde af en DynamicFeet indlægssål. Selve 
indlægssålen tilpasses let og præcist din fod og dens behov. Dit indlæg 
fremstilles straks, og du får indlægget i skoen med det samme. Hvis der er 
behov for det, justeres indlægget let. 



DynamicFeet indlægssålen er dynamisk
DynamicFeet indlægssåler fremstilles efter biomekaniske principper og sikr-
er, at dine fødder igen arbejder optimalt. I forhold til traditionelle indlæg er 
DynamicFeet indlægssålerne dynamiske. De tillader bevægelse, så muskler, 
knogler og led igen stimuleres og arbejder optimalt sammen. Det vil sige, 
at din fod kan fjedre, og at indlægget bringer foden tilbage i den perfekte 
stilling – klar til næste skridt. Samtidig trænes din muskulaturen aktivt, mens 
dine smerter forsvinder.

DynamicFeet indlægssålen passer i alle sko
Indlæg virker kun, når de ligger i skoen. Men alt for mange patienter und-
lader at bruge deres indlæg, fordi de fylder i skoen eller generer. Det har 
vi gjort noget ved. DynamicFeet indlægssåler er ultra tynde og kan tilpasses 
almindelige sko. 
De fås i mange udformninger – også lige den, der passer til din fod og dit 
problem. Indlæggene fremstilles i et lim- og støvfrit miljø. Det sikrer, at din 
fodterapeuts helbred ikke belastes unødigt, mens dit problem afhjælpes.

DynamicFeet hjælper dig livet igennem
Om du er ung eller ældre, om du står, går, løber, leger eller danser, så 
er kroppen afhængig af velfungerende fødder. Bevar et aktivt liv med dy-
namiske fødder – kontakt din DynamicFeet fodterapeut og få at vide, om 
DynamicFeet er noget for dig! Det er slut med indlæg, der skal gås til eller 
som gnaver og irriterer.



Find din nærmeste DynamicFeet fodterapeut
DynamicFeet indlægssåler forhandles kun af fodterapeuter, der er medlem af DynamicFeet
netværket, hvilket sikrer dig en kvalificeret indlægsbehandling. 
Find din nærmeste DynamicFeet fodterapeut på www.dynamicfeet.dk
eller ring til Kjærulff Fodpleje, tlf. 6482 1535 og forhør dig.

www.dynamicfeet.dk


