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VOGUEN TUKIPOLVISUKAT PIRISTÄVÄT JA HEMMOTTELEVAT JALKOJA 
 
Voguen tukipolvisukat virkistävät jalkoja ja tuovat helpotusta pitkiin lento-, juna tai automatkoihin sekä istuma- ja 
seisomatyöläisille. Anatomisen muotoilun ja miellyttävien resorien ansiosta jalkojen väsymys ja turvotus vähenee ilman 
puristavaa tunnetta. Vogue Support -sarjan tukisukat hemmottelevat jalkoja tyylikkään klassisissa väreissä ja Vogue Colore -
sarjan tukisukat piristävät pukeutumista raikkailla raidoilla tai kirkkailla väreillä. 
 

Miellyttävät matkalla 
 Vogue Meryl Skinlife -tukipolvisukat ovat anatomisesti muotoillut. Meryl Skinlife -materiaali, on 

antibakteerinen, ja näin ollen jalat pysyvät raikkaana. Polyamidin ja elastaanin yhdistelmästä 

valmistetuissa 70 denierin sukissa on vahva tukikerroin 12 mmHG. Lisämukavuutta tuo 

normaalia leveämpi ja pehmeämpi kärki. Sukka istuu hyvin, eikä purista.  

 Vogue Meryl Skinlife -tukipolvisukat, (95259), ovh. noin 10,95 €. Väri: musta. 

 

Villan pehmeyttä 
 Vogue Merino Wool -tukipolvisukat on valmistettu merinovilla- ja polypropeenisekoitteesta, 

jonka ansiosta sukat ovat hengittävät ja pitävät jalat tasaisen lämpöisinä. Sukissa on pehmeä, 

puristamaton resori ja saumaton kärki. Pehmeissä Merino Wool -sukissa on keskivahva 

tukikerroin 10 mmHG. 

 Vogue Merino Wool -tukipolvisukat, (95189), ovh. noin 14,95 €. Värit: musta ja harmaa. 

 

Luonnollista mukavuutta 

 Vogue Bamboo -tukipolvisukat on valmistettu ekologisesta bambulangasta, jonka ansiosta 

sukat tuntuvat silkkimäisen pehmeiltä ja ovat erittäin miellyttävät jalassa. Bambuviskoosi myös 

tasoittaa luontaisesti jalkojen lämpötilaa. Sileissä sukissa on keskivahva tukikerroin 10 mmHG .  

 Vogue Bamboo -tukipolvisukat, (33881), ovh. noin 15,50 €. Värit: musta ja hiekka. 

 
Värikästä virkeyttä 

 Vogue Colore -tukipolvisukat tuovat väriä ja mukavuutta matkoille, tai pitkiin työpäiviin. 

Perinteisesti mustat tukipolvisukat voi nyt vaihtaa muodikkaisiin värillisiin sukkiin. Sukissa on 

pehmeä puristamaton resori ja tukikerroin 14 mmHG. 

 Vogue Colore -tukipolvisukat, (95241 ja 95242 ), ovh. noin 9,95 €. Värit: (95241) musta, koralli 

ja greippi. (95242) musta, turkoosi, koralli, greippi ja hiekka. 
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Vogue tukipolvisukkien ominaisuuksia: 

• tukikerroin ilmoittaa puristusvoiman nilkalla mmHG (elohopeamillimetreinä). 
Kevyt tuki 5-8 mmHg, keskivahva tuki 8-11 mmHg ja vahva tuki 11-14 mmHg. 
tarkoitettu pitkille lento-, juna- ja automatkoille.  

• Tukipolvisukat tuovat mukavuutta myös istuma- ja seisomatyöhön. 

• voimakkain puristus nilkassa, asteittain kevenevä tuki polvea kohti. 

• hierova vaikutus elvyttää pintaverenkiertoa 

• ehkäisevät turvotusta, väsymystä, laskimo-ongelmia, ja suonikohjuja. 
 
VINKKI! 
Pue tukipolvisukat levänneisiin jalkoihin ja vedä lopuksi sukan kärjestä, jolloin varpaille jää 
enemmän tilaa. 


