
Jeg dyrker triatlon på eliteplan og konkurrerer på den olympiske distance (1500-40-10). Jeg er 

oprindeligt svømmer, og jeg har derfor aldrig løbet ret meget. Derfor opstod der hurtigt problemer, da 

jeg begyndte med triatlon for godt 2 år siden. Jeg fik problemer med både svang og skinneben. En 

veninde anbefalede mig at prøve SuperSole, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er en af grun-

dene til, at jeg løber skadefrit i dag.  Jeg kan klart anbefale SuperSole til alle, der ønsker at bekæmpe 

eller forebygge skader.

Michelle Vesterby, 
Elite-triatlet 
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Få SunDE FøDDEr og slip af med en 
lang række af kroppens skavanker.
En tilpasset behandling med SuperSole 
kan være løsningen på dit problem.

Spørg Din FySiotErapEut, om 
SuperSole kan hjælpe dig til sunde fødder.

SuperSole giver mig ro i træningen og holder mig fri for bekymringer om 

smerter i kroppen, og det betyder så meget, når man skal nå sine planlagte 

mål. Jeg har således valgt også at få lavet nogle såler til hverdagsskoene, 

hvor jeg også har nogle mål, der skal nås. Med SuperSole træder du ikke ved 

siden af! 

Marvin overgaard,  
Ekstremløber 

Jeg er sukkersygepatient, og har benyttet mig af SuperSoles 

behandlingssystem i mere end 10 år. Jeg bruger sålerne hver dag 

i mine sko og udfører regelmæssigt øvelserne i samarbejde med 

fysioterapeuten, som også giver gode råd og vejledning. 

Jeg er meget tilfreds med SuperSole og det bedste er, at jeg har 

undgået mange af de velkendte diabetesudfordringer. 

gunnar Dinesen, 
78 år og diabetespatient

De bruger SuperSole
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FinD Din SuperSole forhandler:

Læs mere om behandling med SuperSole 
på www.supersole.dk
Her kan du også finde din nærmeste 
SuperSole-behandler.
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SupErSolE har uDViklEt seks forskellige typer af indlægssåler, så vi har 
sikkert en, der kan afhjælpe dit problem. Sålerne tilpasses individuelt til den 
enkelte person, og kan ændres undervejs i behandlingen. 

Din SupErSolE laves kun af en fysioterapeut, der er specialuddannet til det. 
Det giver dig en ekstra sikkerhed for, at din behandler er kompetent til at 
undersøge dig, og dermed kan anbefale den bedste behandling. 

Vi VED, at et hus skal have et godt fundament, hvis det skal være 
stabilt, solidt og uden revner. Det samme gælder for menneske-
kroppen. Man kan sige, at fodens 26 knogler er kroppens funda-
ment. og foden skal være fri for skævheder og fejlstillinger, for at 
resten af kroppen er sund og fungerer optimalt. 

DEr FinDES MangE forskellige fodtyper. har du en lav svang, fal-
der du sikkert for meget ind på foden (pronerer). Det kan forårsage 
overbelastning i led, scener og muskler, og risiko for skader i blandt 
andet scener og knæ, ryg eller hofter. 
har du en høj svang, vil din fod være mere stiv, og det kan ligele-
des belaste hele systemet. 

hElDigViS kan DE FlEStE problemer løses. Enten ved hjælp af 
SuperSole dynamiske indlægssåler eller anden behandling. Det er 
vigtigt at få undersøgt, hvilken fodtype du har – det kan din fysio-
terapeut gøre. Efter en fodundersøgelse ved du, om indlægssåler 
kan være en løsning på dine problemer. nogle af de problemer, der 
stammer fra foden, kan også forebygges med øvelser, du selv kan 
lave. Din fysioterapeut kan hjælpe dig i gang. 

SupErSolE kan kun fås efter grundig, individuel undersøgelse hos 
en fysioterapeut, som er specialuddannet i at undersøge foden. Vi 
anbefaler altid den løsning, der er bedst for dig. 

DErFor Skal Du ikke blive overrasket, hvis din undersøgelse ikke 
ender med, at vi anbefaler en SuperSole. Måske kan dit problem 
afhjælpes på en anden måde, eller måske er SuperSole ikke den 
bedste løsning for dig. 

BliVEr Du alligEVEl anbefalet en SuperSole, så bliver sålen 
tilpasset din fod. Efterhånden som behandlingen skrider frem, 
bliver sålen tilpasset løbende, i takt med at din fod og dine behov 
til sålen ændrer sig. 

Vi  SælgEr kun en SuperSole til dig, hvis det er den rette løsning. 
Vi er så sikre på, at du bliver glad for resultatet, at vi giver dig 
pengene retur, hvis du ikke er tilfreds. 

LiDt om FoDen 
- og hvad du selv kan gøre

Hvem kan Få gavn 
af SuperSole?

Det enDer ikke aLtiD 
med en SuperSole

Elitesportsudøveren  
 EXtrEM-sålen er beregnet til 

sportsfolks bevægelser, fordi sålens 
stivhed kan modstå pludselige 
belastninger ved retningsskift med 
foden, fx i håndbold eller basket.

Idrætsudøveren 
 aCtiVE-sålen er svedtranspor-

terende og egner sig godt til den 
aktive, krævende bruger, som løbe-
ren, skiløberen, golfspilleren eller 
den almindelige aktive bruger. 

Diabetes- og gigtpatienten 
 CarE-sålen kan aflaste fødder, 

som er særligt følsomme på grund 
af gener af diabetes eller gigt. 

Kvinder og børn 
 SliM-sålen er smal og egner sig 

til den smalle kvindefod og kan 
tilpasses alle typer damesko. SliM 
findes også i en børneudgave, 
som er formet med plads til børns 
fødder, så de udvikler sig og vokser 
i den rigtige retning. 

Den ekstremt krævende bruger 
 poWEr-sålen er beregnet til 

store belastninger af foden, fra den 
kraftigt overvægtige til soldaten, 
der bevæger sig over store stræk-
ninger med tunge byrder på ryggen 
– kort sagt alle, der belaster foden 
til det yderste. 
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