
www.vaya.com.pl 1

KATALOG 
PRODUKTÓW 
2022



2

Vaya Medical jest rodzinną firmą, która została założona w styczniu w 2013 roku, 

z misją dostarczania swoim klientom wysokiej jakości produktów ortopedycznych, 

mających status produktów medycznych kl. 1. Przez pierwsze lata działalności 

skoncentrowani byliśmy głównie na dystrybucji i sprzedaży wkładek do butów 

znanych zachodnich firm Tacco i Scholl. 

Z czasem wprowadziliśmy nasze, nowe linie aparatów ortopedycznych, Vaya 

Classic oraz Vaya SmartGel, który obecnie uzupełniliśmy o nowości: klin na haluks 

z regulacją twardości , klin na haluks z opaską mocującą, ochraniacz na palce 

młotkowate i przedstopie. Te unikalne wkładki korygujące zostały wyproduko-

wane w USA, posiadają certyfikat jakości CE.

Rok 2021 to kolejne nowości: wkładki linii Vaya Orto Medical oraz Comfort Line. 

Oferujemy sprawdzone rozwiązania na płaskostopie, haluksy, metatarsalgie czy 

ostrogę piętową. Produkty Vaya Life Style mają za zadanie zwiększyć komfort 

noszenia butów o każdej porze roku. 

Wszystkie produkty medyczne i wkładki ortopedyczne posiadają atesty wyrobów 

medycznych i są sprzedawane przez nas z 8 % stawka VAT.

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas kwestią priorytetową, dlatego też 

szczególną wagę przykładamy do jakości produktów jakie oferujemy, potrzeb 

klientów oraz bezpiecznego dostarczania naszych produktów.

Jesteśmy przekonani, że na stronach naszego katalogu znajdą Państwo produkty 

spełniające Wasze oczekiwania.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań. Jesteśmy do państwa 

dyspozycji pod nr tel. 791 074 119 i (22) 727 14 23 oraz biuro@vaya.com.pl od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Z poważaniem,

Zespół Vaya Medical
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KLIN NA HALUKS Z OPASKĄ MOCUJĄCĄ
Klin na Haluks z opaską mocującą stymuluje prawidłowe położenie Twoich dwóch 
pierwszych palców stopy, zapobiega rozwojowi wykrzywienia palucha, przeciwdziała 
zachodzeniu palców na siebie i minimalizuje nacisk palucha na drugi palec. Likwiduje 
ból, ucisk i dyskomfort związany z chodzeniem. Innowacyjne zastosowanie szerokiej 
opaski z antybakteryjnej tkaniny pozwala dobrze ustabilizować klin. 

Rozmiar: M, 1 szt         Rozmiar: L, 1 szt  
Nr: VAYA-1006         Nr: VAYA -1007

KLIN NA HALUKS Z PIERŚCIENIEM I REGULACJĄ TWARDOŚCI
Klin na Haluks z Pierścieniem i regulacją twardości polecamy dla Twojej stopy z za-
awansowanym haluksem. Klin stymuluje prawidłowe położenie dwóch pierwszych 
palców stopy, zapobiega rozwojowi wykrzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk 
na drugi palec. Likwiduje ból i dyskomfort związany z chodzeniem. Innowacyjne zasto-
sowanie zatyczek z pianki pozwala dostosować Tobie regulację twardości do własnych 
potrzeb.  

Rozmiar:  S/M, 1 komplet        Rozmiar: L/XL, 1 komplet   
Nr:  VAYA-1035        Nr: VAYA-1030

ŻELOWE APARATY ORTOPEDYCZNE
Produkty linii Vaya SmartGel zostały wykonane z naj-
wyższej jakości polimeru medycznego o cechach ela-
stycznego żelu, termoplastycznego opatrunku i nawil-
żającego kosmetyku w jednym. Dzięki swojej unikalnej 
formule mogą być bez obaw stosowane przez diabety-
ków. Polimer medyczny jest bardzo wytrzymały, prze-
znaczony do wielokrotnego użycia oraz do stosowania 
w obuwiu. Polimer SmartGel jest higieniczny, bezza-
pachowy , hipoalergiczny, testowany dermatologicz-
nie. Został wyprodukowany w USA, posiada certyfikat 
jakości CE. Aparaty korygujące z termoplastycznego 
polimeru SmartGel mają kojące działanie dzięki za-
wartości olejków, minerałów, witaminy E, masła SHEA 
i Aloesu. Redukują ucisk, tarcie i podrażnienia.

OCHRANIACZ NA PALCE MŁOTKOWATE I PRZEDSTOPIE
Ochraniacz na palce młotkowate i przedstopie jest wysokiej jakości medyczną osłoną 
palców i paznokci. Chroni Twoje palce przed urazami, otarciami i pęcherzami. Znacz-
nie poprawia komfort chodzenia amortyzując wstrząsy, odciąża przedstopie przed 
nadmiernym uciskiem. Reguluje temperaturę koniuszków palców przy zaburzeniach 
krążenia

Rozmiar:  S, 1 para         Rozmiar: M, 1 para  
Nr: PG10017-M-02         Nr: PG10017-M-03
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KLIN NA HALUKS Z PIERŚCIENIEM
Redukuje tarcie i podrażnienia; przynosi ulgę osobom cierpiącym na haluksy. Stymulu-
je prawidłowe położenie dwóch pierwszych palców stopy. Zapobiega rozwojowi wy-
krzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk na drugi palec. Likwiduje dyskomfort 
związany z chodzeniem. Klin posiada pierścień, który utrzymuje go w prawidłowej 
pozycji. Uformowany w anatomicznym kształcie w celu poprawy komfortu pomiędzy 
palcami. Przeznaczony do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny, testowany dermato-
logicznie. W celu utrzymania codziennej higieny klin wystarczy przemyć wodą. Zaleca-
ny również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu. 

Rozmiar:      M         Rozmiar:        L
Nr: VAYA-1031         Nr: VAYA-1032

KLIN NA HALUKS
Stymuluje prawidłowe położenie dwóch pierwszych palców stopy; redukuje tarcie i po-
drażnienia. Zapobiega rozwojowi wykrzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk na dru-
gi palec stopy. Likwiduje dyskomfort związany z chodzeniem. Uwalnia olejki mineralne, 
zmiękcza i nawilża skórę. Przeznaczony do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny; bezzapa-
chowy, testowany dermatologicznie. 

Rozmiar:      M         Rozmiar:        L
Nr: VAYA-1126           Nr: VAYA-1127

SEPARUJĄCY KLIN MIĘDZYPALCOWY Z PIERŚCIENIEM 
Delikatnie separuje i ułatwia prawidłowe położenie palców, zapobiega zachodzeniu 
ich na siebie. Redukuje tarcie oraz podrażnienia. Klin posiada pierścień utrzymujący go  
w prawidłowej pozycji. Uformowany w anatomicznym kształcie w celu poprawy komfortu 
pomiędzy palcami. Do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny; testowany dermatologicznie. 

Rozmiar: uniwersalny
Nr:  VAYA-1105

UNIWERSALNY KLIN MIĘDZYPALCOWY  
Z PIERŚCIENIEM
4 w 1; Aparat korygujący wielorakiego zastosowania, w zależności od umiejscowienia. 
- wkładka podpierająca palec w celu jego uniesienia; 
-wkładka prostująca pojedynczy palec młotkowaty;  
- wkładka chroniąca wierzch palca młotkowatego; 
- klin międzypalcowy.
Przeznaczony do wielokrotnego użycia, hipoalergiczny, testowany dermatologicznie.  
W celu utrzymania codziennej higieny wystarczy przemyć wodą. Zalecany również dla 
osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.

Rozmiar: uniwersalny
Nr:  VAYA-1038

PODWÓJNY PIERŚCIEŃ KORYGUJĄCY
Zapobiega zachodzeniu na siebie palców, pomaga we właściwym ich ustawieniu i zapobiega 
innym deformacjom. Anatomicznie ukształtowany separator pasuje do większości obuwia  
i stosuje się go pomiędzy 3-cim, 4-tym lub 5-tym palcem. Rozciąga się i idealnie dopasowuje się 
do wszelkich kształtów i rozmiarów. Minimalizuje ucisk, poprawia komfort i ochronę. Do wielo-
krotnego użycia, hipoalergiczny, testowany dermatologicznie. Dla utrzymania higieny przemyć 
wodą. Zalecany również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.

Rozmiar:  S/M         Rozmiar:  L/XL
Nr: VAYA-1040-S/M         Nr: VAYA-1040-L/XL
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WKŁADKI PROSTUJĄCE PALCE MŁOTKOWATE
Przynoszą ulgę stopom z palcami podwiniętymi i młotkowatymi, poprawiają ustawienie 
palców; uwalniają olejki mineralne w kontakcie ze skórą nawilżając ją, nie ulegają odkształ-
ceniom pod wpływem nacisku, elastyczny pierścień zapobiega przemieszczaniu się wkład-
ki. Przeznaczone do wielokrotnego użycia, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. 
W celu utrzymania codziennej higieny wystarczy przemyć wodą. Zalecane również dla 
osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.

Rozmiar:  uniwersalny, 1 komplet (1 lewa + 1 prawa) 
Nr:  VAYA-3028

KOREKTOR PALCÓW MŁOTKOWATYCH Z TRZEMA 
PIERŚCIENIAMI
Wykonany z żelu o bardzo wysokiej rozciągliwości,  uwalniającego cząsteczki czystych olej-
ków mineralnych, które zmiękczają i nawilżają skórę. Pomaga utrzymać palce zachodzące 
i młotkowate we właściwym położeniu, odciąża okolicę śródstopia, delikatnie rozdziela 
palce oraz zapobiega otarciom i uciskom. Absorbuje wibracje i  drgania, równomiernie 
rozkłada ucisk na chorobowo zmienione tkanki stopy, podpiera palce młotkowate oraz 
zmniejsza nacisk na wierzchołki palców. Przeznaczony do wielokrotnego użycia. W celu 
utrzymania codziennej higieny wystarczy przemyć wodą, wysuszyć. Zalecany również dla 
osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.

Rozmiar:  S/M         Rozmiar:  L/XL
Nr: VAYA-3020M02         Nr: VAYA-3020M04

SEPARATORY MIĘDZYPALCOWE
Stworzone w anatomicznym kształcie, przeznaczone do używania w obuwiu w celu zmini-
malizowania ucisku i otarć. Rozdzielają wygięte i schodzące się palce stóp. Stanowią spe-
cjalną osłonę bolesnych odcisków i pęcherzy pomiędzy palcami. Do wielokrotnego użycia, 
hipoalergiczne; testowane dermatologicznie. 

Rozmiar: uniwersalny  1 komplet (2 duże + 1 mały)
Nr:  VAYA-1102
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PEŁNY OCHRANIACZ NA PALCE 
Wykonany z medycznego żelowego polimeru (M2-GEL), nowej generacji. Termoplastycz-
ny, zapewnia większą rozciągliwość, o kojącym działaniu, redukuje ucisk i ścieranie. Wzbo-
gacony olejkami, minerałami i witaminami ( witamina E, masło SHEA i Aloes).

Rozmiar:  S/M         Rozmiar:  L/XL
Nr: VAYA-1075         Nr: VAYA-1076

OSŁONA NA HALUKS Z KLINEM I PIERŚCIENIEM 
Zapewnia haluksom miękką osłonę i jednocześnie oddziela palce. Cienki, o anatomicz-
nym kształcie klin zmniejsza napięcie więzadeł stawu. Idealnie dopasowuje się do kształtu 
stopy chroniąc haluks. Przeznaczona do wielokrotnego użycia, hipoalergiczna, testowa-
na dermatologicznie. Zalecana również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania 
w obuwiu.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-1317

AMORTYZUJĄCE I PODWYŻSZAJĄCE PODPIĘTKI
Podpiętka Vaya SMG zapewnia optymalną regulację wysokości pięty w obuwiu oraz łago-
dzi wstrząsy i bóle pięty. Wykonana z przeźroczystego żelu o specjalnej strukturze zapobie-
ga ześlizgiwaniu się pięty. Jest samoprzylepna. Utrzymanie przyczepności zapewnia mycie 
czystą wodą. Występuje w dwóch rozmiarach damskim i męskim.

Rozmiar: uniwersalny, damskie, 1 para Rozmiar: uniwersalny, męskie, 1 para
Nr:            VAYA-101    Nr:            VAYA-102

OSŁONA MAŁEGO PALCA Z KLINEM I PIERŚCIENIEM
Wykonana z żelu uwalniającego cząsteczki olejków mineralnych oraz witamin, które na-
wilżają i odżywiają skórę. Łagodzi ból w obrębie podstawy małego palca oraz zapewnia 
właściwe ustawienie palców, zmniejsza nacisk na staw. Zapewnia ochronę dla małego 
palca. Nie przemieszcza się dzięki podwójnemu pierścieniowi. Przeznaczona do wielokrot-
nego użycia, hipoalergiczna, testowana dermatologicznie. W celu utrzymania codziennej 
higieny wystarczy przemyć wodą. Zalecana również dla osób cierpiących na cukrzycę. 
Do stosowania w obuwiu. Nie stosować na otwarte rany.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-1320

ŻELOWA OSŁONA NA PALCE
Zapewnia ochronę palcom stóp/rąk poprzez zmniejszenie nacisku i tarcia. Przynosi szyb-
sze efekty lecznicze w porównaniu z wyrobami z pianki. Produkt o doskonałej wytrzy-
małości. Świetnie chroni palce przy problemach z suchą i popękaną skórą, z odciskami,  
z palcami młotkowatymi, ze zrogowaceniami i po częściowych amputacjach. Do wielokrot-
nego użycia, hipoalergiczna, testowana dermatologicznie. Dla utrzymania higieny przemyć 
wodą. Zalecana również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania w obuwiu.

Rozmiar:      M         Rozmiar:        L
Nr: VAYA-1027         Nr: VAYA-1028

OSŁONA NA PALCE MŁOTKOWATE
Zapewnia ochronę wierzchom palców młotkowatych dzięki żelowej poduszeczce, która 
pokrywa i zabezpiecza wrażliwe miejsca; zmniejsza odczucie bólu spowodowanego pęche-
rzami, otarciami, odciskami, nagniotkami i innymi schorzeniami. Uwalnia olejki mineralne, 
zmiękcza i nawilża skórę. Do wielokrotnego użycia, hipoalergiczna, bezzapachowa, testowa-
na dermatologicznie. Dla utrzymania higieny przemyć wodą. Do stosowania w obuwiu.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-1000
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METATARSALNE PODUSZKI OCHRONNE 
Z PIERŚCIENIEM
Stworzone do stosowania na zrogowacenia w przedniej części stopy, przynoszą natych-
miastową ulgę w przypadku pieczenia i kłucia, pomagają w zapobieganiu tworzenia się 
nowych zrogowaceń. Przeznaczone do wielokrotnego użycia, hipoalergiczne, testowane 
dermatologicznie. Zalecane również dla osób cierpiących na cukrzycę. Do stosowania 
w obuwiu.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-3004

ELASTYCZNE ULTRA-CIENKIE PODPIĘTKI NEVER SLIP 
Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do zmniejszania ucisku na 
piętę. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu się 
podpiętek. Amortyzują, chronią oraz łagodzą bóle pięt. Przezroczyste i bardzo cienkie, 
są mało widoczne.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-8111

ULTRA-CIENKIE ZAPIĘTKI NEVER-SLEEP 
Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do niwelowania ucisku na 
tył pięty. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu się 
zapiętek. Amortyzują, chronią oraz łagodzą bóle pięt. Przezroczyste i bardzo cienkie, są 
mało widoczne.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-8101

ELASTYCZNE ULTRA-CIENKIE WKŁADKI 
DLA ŚRÓDSTOPIA NEVER SLIP
Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do niwelowania ucisku na 
śródstopie. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu 
się wkładek.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-8110

ELASTYCZNE UNIWERSALNE ULTRA-CIENKIE 
WKŁADKI 3/4 NEVER SLIP 
Wykonane z nowej generacji żelu (U-Gel ) przeznaczonego do niwelowania ucisku na sto-
pę. Nowa technologia NEVER SLIP zapobiega ześlizgiwaniu oraz odkształcaniu się wkładek.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-8120

AMORTYZUJĄCE PODUSZKI OCHRONNE 
NA PRZODOSTOPIE
Wykonane z żelu (T-GEL) na bazie elastomerów termoplastycznych TPE, które nie wydziela-
ją oleju w kontakcie ze skórą, o optymalnej twardości. Wkładki żelowe do butów amortyzu-
ją przednią część stopy zapobiegając pieczeniom i bólom śródstopia. Zaprojektowane, aby 
przeciwdziałać ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi. Zapewniają całodzienną amortyzację 
i wygodę dla śródstopia oraz mięśni kłębu palucha. Zalecane do butów na wysokim ob-
casie, sandałów, butów na płaskiej podeszwie. Wkładki żelowe przeznaczone są do wielo-
krotnego użycia.

Rozmiar:  uniwersalny
Nr:  VAYA-1281
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DUŻY KLIN NA HALLUKSY
Stymuluje prawidłowe położenie dwóch pierwszych palców stopy. Zapobiega rozwojowi 
wykrzywienia palucha i minimalizuje jego nacisk na drugi palec stopy. Likwiduje dyskomfort 
związany z chodzeniem u osób cierpiących na haluksy. Klin wykazuje wysoką trwałość, jest hi-
poalergiczny. W celu utrzymania codziennej higieny, klin wystarczy przemyć wodą z mydłem.

Rozmiar:  L
Nr:  VAYA-004

WKŁADKA PROSTUJĄCA PALCE
Przynosi ulgę stopom z palcami podwiniętymi i młotkowatymi, poprawia ustawienie palców 
chroniąc ich wierzch i opuszki przed otarciem, zmniejsza bolesność odcisków i zrogowaceń, 
redukuje nacisk i zapobiega powstawaniu zgrubień paznokci. Poprawia ustawienie palców 
młotkowatych i podwiniętych.

Lewa          Prawa
Nr: VAYA-001L         Nr: VAYA-001P

WKŁADKA OCHRONNA NA PALCE MŁOTKOWATE 
Wykonana z miękkiej pianki zwiększa wygodę noszenia obuwia, chroni zdeformowane palce 
stóp przed uciskiem i otarciami, zajmuje niewielką ilość miejsca w bucie, bardzo łatwe do za-
łożenia. Chroni zdeformowane palce stóp.

Rozmiar:  uniwersalny 
Nr:  VAYA-003

Vaya Classic

Produkty linii Vaya Classic przynoszą 
ulgę przy haluksach, palcach młotko-
watych i podwiniętych, metatarsal-
giach, palcach zachodzących na siebie 
oraz odciskach i pęcherzach. Wysoka, 
niezmienna jakość surowców oraz uni-
kalność wykonania, zapewnia optymal-
ny komfort użytkowania. Od wielu lat 
obecne na polskim rynku są cenione 
przez klientów. Aparaty ortopedyczne 
produkowane są w Niemczech, posia-
dają atesty produktów medycznych.

KLINY MIĘDZYPALCOWE
Rozdzielają wygięte i schodzące się palce stóp, stanowią specjalną osłonę bolesnych odcisków 
i pęcherzy pomiędzy palcami. Chronią przed uciskiem i otarciem, a specjalna miękka gąbka 
pozwala zachować higienę. Mogą być myte lub prane. Chronią również zdeformowane palce 
stóp. Opakowanie zawiera dwa duże kliny i jeden mały.

Rozmiar:  2 duże, 1 mały
Nr:  VAYA-002

APARATY ORTOPEDYCZNE
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PODUSZKI OCHRONNE 
Wykonane z miękkiej pianki metatarsalne poduszki ochronne na zrogowacenia na po-
deszwach stóp przynoszą natychmiastową ulgę w odczuwaniu pieczenia i kłucia w przed-
niej części stopy, pomagają zapobiegać powstawaniu dalszych zrogowaceń. Podwójna war-
stwa poduszeczek zmniejsza ucisk i przynosi stopom ulgę. Wielokrotnego użytku, mogą 
być prane.

Rozmiar: uniwersalny
Nr:  VAYA-005

PIANKOWE PODUSZECZKI OCHRONNE  
PRZY ODCISKACH
Przynoszą natychmiastową ulgę w bólu przy odciskach, otarciach lub nagniotkach
Doskonale chronią przed uciskiem obuwia Wykonane z miękkiej pianki, samoprzylepne  
Wygodne w użyciu.

Rozmiar: uniwersalny, komplet - 9 szt
Nr:  VAYA-007

062019
 062024

Wyprodukowano:

Termin ważności: 

PIANKOWE 
PODUSZECZKI 
OCHRONNE PRZY ODCISKACH

  Natychmiastowa ulga w bólu 

  Doskonale chronią przed uciskiem 
    i otarciami obuwia
  Do stosowania w obuwiu przy odciskach, 

    nagniotkach, otarciach

1 komplet - 9 sztuk
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Piankowe poduszeczki ochronne przy odciskach Vaya

5 903111 848279 >

PIANKOWE PODUSZECZKI 
OCHRONNE PRZY ODCISKACH
WIELOKROTNEGO UŻYTKU 
  Przynoszą natychmiastową ulgę w bólu przy 

    odciskach, otarciach lub nagniotkach

  Doskonale chronią przed uciskiem obuwia

  Wykonane z miękkiej pianki, samoprzylepne

  Wygodne w użyciu

  Rozmiar uniwersalny

Długość 2,5 cm , szerokość 1,8 cm , grubość 3 mm
Termin ważności 5 lat

Sposób użycia:
Umieścić poduszeczkę w obuwiu stroną z klejem, w miejscu 
powstawania odcisku, nagniotka lub otarcia.
Osoby cierpiące na cukrzycę powinny przed zastosowaniem 
zasięgnąć porady lekarza, gdyż ich stopy mogą wymagać spe-
cjalistycznego leczenia.

Wyprodukowano dla:
Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józefin

 www.vaya.com.pl

Made in China

1 komplet - 9 sztuk
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Nr:  VAYA-ORT-101 
Rozmiary: 35-46

Nr:  VAYA-ORT-102
Rozmiary: 36-46

DELUXUM
NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE I PODŁUŻNE Z AMORTYZACJĄ PIĘTY

Vaya Deluxum jest pełną wkładką dla stóp z zespołem przeciążenia przedstopia, 
dla osób aktywnych,  wykonujących pracę stojącą lub wymagającą intensywne-
go chodzenia.  Odciążając i amortyzując kości śródstopia zmniejsza dolegliwo-
ści bólowe. Specjalny profil (5) wspierając łuk podłużny, zapewnia wyjątkowy 
komfort i elastyczność podczas noszenia, dodatkowa pelota (2) podpierająca łuk 
śródstopia oraz amortyzujący piętę element (4) skutecznie zapobiega zmęcze-
niu stóp, rozluźnienie mięśni, ścięgien i więzadeł. Oddychająca warstwa (3) na 
bazie aktywnego węgla zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Wy-
konana z garbowanej roślinnie skóry owczej (1) o doskonałych właściwościach 
higienicznych. Bardzo dobrze dopasowuje się do wnętrza buta.

ANATOMICO
NA PŁASKOSTOPIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE

Vaya Anatomico jest pełną wkładką dla stóp z płaskostopiem poprzecznym 
i podłużnym. Zapobiega opadaniu wysklepienia łuku podłużnego, odciąża 
i amortyzuje  śródstopie zmniejszając dolegliwości bólowe. Zapobiega zmę-
czeniu stóp. Wykonana z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej o dosko-
nałych właściwościach higienicznych (1), korygującego profilu (2) i antypośli-
zgowego lateksu (3). Bardzo dobrze dopasowuje się do wnętrza buta.

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Vaya Orto Medical

Wkładki ortopedyczne Vaya Orto-Medical są 
sprawdzonym rozwiązaniem dla płaskostopia, ha-
luksów, ostrogi piętowej i koślawości. Wszystkie 
produkty tej linii wykonane zostały z garbowanej 
roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwo-
ściach higienicznych oraz naturalnego lateksu. 
Zapewniają optymalny komfort chodzenia w każ-
dym rodzaju butów. Specjalistyczne profile od-
powiednio korygują stopy i modyfikują postawę. 
Wszystkie wkładki mają status atestowanych pro-
duktów medycznych.

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE
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Nr:  VAYA-ORT-103
Rozmiary: 36-42

Nr:  VAYA-ORT-201
Rozmiary: 35-46

Nr:  VAYA-ORT-202
Rozmiary: 35/37, 38/40, 41/43

Nr:  VAYA-ORT-203
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

EXCLUSIVO PRIMO
NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE Z HALUKSEM
Vaya Exclusivo Primo to pełna wkładka dla osób z przeciążeniem przedstopia, 
płaskostopiem poprzecznym oraz haluksem. Wbudowana pelota (2) odciąża  ko-
ści i mięśnie śródstopia redukując dolegliwości bólowe i przeciążenia. Wykona-
na z miękkiej,  garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwościach 
higienicznych (1) oraz oddychającej i amortyzującej warstwy spodniej (3). Bar-
dzo dobrze dopasowuje się do wnętrza buta.

PLANTARO
NA ZAPALENIE ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO I OSTROGI PIĘTOWE
Vaya Plantaro to wkładka typu 3/4 przeznaczona dla stóp z zapaleniem rozcię-
gna podeszwowego i ostrogami okolicy pięty. W tylnej części wkładki znajduje 
miękka amortyzująca część (1), która separuje kostną ostrogę  pięty z podło-
żem, zmniejsza dolegliwości bólowe, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych 
i zwapnień w okolicy przyczepu ścięgna Achillesa. Specjalny anatomiczny profil 
(2) z naturalnego lateksu stabilizuje piętę, wspiera łuk podłużny zmniejszając 
ryzyko koślawienia stopy oraz unosi tyłostopie działając korzystnie na ścięgno 
Achillesa . Wbudowana pelota (3) podpiera łuk poprzeczny rozluźniając  mięśnie 
i więzadła śródstopia. Wkładka została wykonana z garbowanej roślinnie skóry 
owczej (4) o doskonałych właściwościach higienicznych.

MEDICO
NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE I PODŁUŻNE DO OBUWIA ODKRYTEGO
Vaya Medico to wkładka typu 3/4, przeznaczona dla stóp z płaskostopiem po-
przecznym i podłużnym do obuwia damskiego z odkrytymi palcami. Korygują-
cy profil (2) zapobiega opadaniu wysklepienia podłużnego stopy, odciąża kości 
śródstopia amortyzując ich kontakt z podłożem, zmniejsza dolegliwości bólowe. 
Spodnia warstwa zapewnia właściwą amortyzację (3). Zapobiega uciążliwe-
mu ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Skutecznie redukuje zmęczenie 
stóp. Wierzchnia warstwa wykonana jest z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry 
owczej o doskonałych właściwościach higienicznych (1). Jest samoprzylepna.

DURRO
NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE DO OBUWIA ODKRYTEGO
Vaya Durro to wkładka typu 3/4 dla stóp z płaskostopiem poprzecznym do od-
krytego obuwia. Wspiera łuk śródstopia, zmienia rozłożenie nacisku przedsto-
pia, zmniejsza dolegliwości bólowe i ryzyko wystąpienia odcisków i modzeli. 
Wkładka zapewnia stopie amortyzację i wygodę. Pelota w kształcie litery T (2) 
zapobiega przesuwaniu się stopy ku przodowi buta oraz jej zmęczeniu. Wykona-
na z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwościach 
higienicznych (1), amortyzującego piętę elementu (4) i warstwy wykonanej z an-
typoślizgowego lateksu (3). Jest samoprzylepna.
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Nr:  VAYA-ORT-205
Rozmiary: 35-47

Nr:  VAYA-ORT-206
Rozmiary: 35-42

Nr:  VAYA-ORT-207
Rozmiary: 35-46

Nr:  VAYA-ORT-301
Rozmiary: 35/36 37/38, 39.40, 41/42,  43/44, 45/46

ELASTICO
NA PŁASKOSTOPIE PODŁUŻNE Z AMORTYZACJĄ PIĘTY

Vaya Elastico to wkładka typu 3/4 dla stóp z płaskostopiem podłużnym. Spe-
cjalny profil (3) wspierając łuk podłużny, zapewnia wyjątkowy komfort i ela-
styczność podczas noszenia. Zapobiega opadaniu łuku podłużnego, a element 
(2) amortyzuje naciski pięty na twarde podłoże. Rozluźnia mięśnie, ścięgna 
i więzadła. Wierzchnią warstwę stanowi miękka, garbowana roślinnie skóra 
owcza (1) o doskonałych właściwościach higienicznych. Przeznaczona do każ-
dego rodzaju obuwia. Jest samoprzylepna.

EXCLUSIVO
NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE Z HALUKSEM 

DO OBUWIA NA WYSOKIM OBCASIE
Vaya Exclusivo to wkładka przeznaczona dla stóp z płaskostopiem poprzecz-
nym, do damskiego obuwia na wysokim obcasie. Pelota (2) łagodnie wspiera 
łuk poprzeczny zmniejszając dolegliwości bólowe przy przeciążeniu przed-
stopia, daje uczucie miękkości, zmniejsza ryzyko powstawania modzeli i na-
gniotków oraz zapobiega ześlizgiwaniu się stopy ku przodowi buta. Wkładka 
zapewnia stopie amortyzację i wygodę dzięki lateksowej spodniej warstwie 
(3). Wierzchnia warstwa jest wykonana z miękkiej,  garbowanej roślinnie skóry 
owczej o doskonałych właściwościach higienicznych (1). Jest samoprzylepna.

COMFORTO
 DLA STÓP PŁASKO-KOŚLAWYCH

Vaya Comforto to wkładka typu 3/4 przeznaczona dla stóp płasko-koślawych. 
Wbudowana pelota wspiera łuk poprzeczny, rozluźniając mięśnie, więzadła 
i ścięgna a klin podpierając łuk podłużny, rozkłada obciążenie stopy na pod-
łoże. Spodnia lateksowa warstwa odpowiada za prawidłowe ustawienie pięty. 
Zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas noszenia. Skutecznie za-
pobiega zmęczeniu stóp. Pasuje do każdego typu buta. Wykonana z miękkiej, 
garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwościach higienicz-
nych (1) i spodniej warstwy z pianki lateksowej (2). Jest samoprzylepna.

GOLFO
 NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE 

Vaya Golfo to półwkładka z pelotą dla stóp poprzecznie płaskich. Zalecana przy 
płaskostopiu poprzecznym. Zapobiega uciążliwemu ześlizgiwaniu się stopy ku 
przodowi buta, oznakom zmęczenia i dolegliwościom związanym ze stopą 
poprzecznie płaską. Wbudowana pelota z pianki lateksowej (2) jest miękkim 
podparciem dla mięśni kłębu palucha, redukując przeciążenia i ból. Wykonana 
z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwościach 
higienicznych (1) i pianki lateksowej. Spodnia warstwa zapewnia właściwą 
amortyzację (3). Jest samoprzylepna.
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Nr:  VAYA-ORT-302
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

Nr:  VAYA-ORT-303
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

Nr:  VAYA-ORT-401
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

Nr:  VAYA-ORT-402
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

Nr:  VAYA-ORT-403
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

PLANTICO
POD OSTROGI PIĘTOWE
Vaya Plantico to podpiętka pod ostrogi piętowe z miękką amortyzującą częścią (1), 
która separuje kostną ostrogę  pięty z podłożem, zmniejsza dolegliwości bólowe, 
zapobiega powstawaniu stanów zapalnych i zwapnień w okolicy przyczepu ścięgna 
Achillesa. Specjalny anatomiczny profil (2)  z naturalnego lateksu stabilizuje piętę, 
wspiera łuk podłużny zmniejszając ryzyko koślawienia stopy oraz unosi tyłostopie 
działając korzystnie na ścięgno Achillesa . Podpiętka została wykonana z garbowa-
nej roślinnie skóry owczej (3) o doskonałych właściwościach higienicznych.

ARCUS
NA PŁASKOSTOPIE PODŁUŻNE DO OBUWIA DOPASOWANEGO
Vaya Arcus to klin podpierający sklepienie podłużne stopy. Polecany przy pła-
skostopiu podłużnym. Klin wspierając łuk podłużny  zwiększa powierzchnię ze-
tknięcia stopy z podłożem tym samym rozkładając obciążenie. Klin zapobiega 
przeciążeniu i zmęczeniu stopy. Wykonany z miękkiej,  garbowanej roślinnie 
skóry owczej o doskonałych właściwościach higienicznych (1) i anatomicznego 
lateksowego profilu (2). Jest samoprzylepny.

RELAXUM
POD OSTROGI PIĘTOWE
Vaya Relaxum to podpiętka pod ostrogi piętowe z wysuwalną środkowa czę-
ścią (1), która redukuje nacisk kości pięty na podłoże zmniejszając dolegliwo-
ści bólowe. Wykonana z garbowanej roślinnie skóry owczej (2) o doskonałych 
właściwościach higienicznych i spodniej warstwy z pianki lateksowej (3). Jest 
samoprzylepna.

LEVANTO
DLA AMORTYZACJI I LEKKIEGO PODNIESIENIA PIĘTY
Vaya Levanto to wygodna, amortyzująca podpiętka, lekko podnosząca piętę. 
Wykonana z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych wła-
ściwościach higienicznych (1) i spodniej warstwy wykonanej z pianki latekso-
wej (2). Jest samoprzylepna.

CORRECTO
NA KOŚLAWOŚĆ LUB SZPOTAWOŚĆ
Vaya Correcto to korekcyjna podpiętka dla stóp z koślawością lub szpotawością, 
regulująca ustawienie pięty. Podwyższona jednostronnie zapobiega wykośla-
wianiu obuwia i ścinaniu obcasów. W zależności od potrzeby może być stosowa-
na jako podwyższenie wewnętrznej lub zewnętrznej krawędzi. Wykonana z gar-
bowanej roślinnie skóry owczej (1) o doskonałych właściwościach higienicznych 
i korygującego profilu z pianki lateksowej (2). Jest samoprzylepna.
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Nr:  VAYA-ORT-404
Rozmiary: 35/37 38/40, 41/43, 44/46

FORMA
NA PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE DO OBUWIA DOPASOWANEGO

Vaya Forma to pelota w kształcie kropli, podpierająca łuk poprzeczny stopy. 
Zalecana przy płaskostopiu poprzecznym. Zapobiega zmęczeniu stopy i sta-
nowi miękkie podparcie dla mięśni kłębu palucha, redukując dolegliwości bó-
lowe i przeciążenia. Wykonana z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej 
o doskonałych właściwościach higienicznych (1) i pianki lateksowej (2). Jest 
samoprzylepna.
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Nr:  VAYA-ORT-208
Rozmiary: 23-34

Nr:   ORM-KOR
Rozmiary: 23-34

Comfortino
KIDS

Comfortino

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Comfortino to wkładka typu 3/4 przezna-
czona dla dziecięcych stóp płasko-koślawych. Wbu-
dowana pelota wspiera łuk poprzeczny, rozluźnia-
jąc mięśnie, więzadła i ścięgna a klin podpierając 
łuk podłużny, równomiernie rozkłada nacisk stopy 
na podłoże. Spodnia lateksowa warstwa odpowia-
da za prawidłowe ustawienie pięty. Zapewnia wy-
jątkowy komfort i elastyczność podczas chodzenia. 
Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Pasuje do 
każdego typu buta. Wykonana z miękkiej, garbowa-
nej roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwo-
ściach higienicznych (1)  i spodniej warstwy z pianki 
lateksowej (2).

� 

� 

Stabilo
KIDS

Stabilo 

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Stabilo to korytkowa wkładka przezna-
czona dla dzieci i młodzieży z płaskostopiem po-
dłużnym, koślawością stóp lub z koślawym ustawia-
niem kolan. Lecznicze działanie zapewnia korytko 
które supinuje stopę i lekko podnosi piętę. Wkładka 
stabilizuję stopę, przeciwdziała niestabilności sta-
wu skokowego, podpiera całe podłużne sklepienie 
stopy. Skutecznie zmniejsza dolegliwości bólowe 
stopy. Pasuje do każdego typu buta. Wykonana z 
wierzchniej oddychającej warstwy multikolor/dy-
noform (1) i spodniej części z kopolimeru (2) o od-
powiedniej twardości i elastyczności.

� 

� 

COMFORTINO
Vaya Comfortino to wkładka typu 3/4 przeznaczona dla dziecięcych stóp płasko-
-koślawych. Wbudowana pelota wspiera łuk poprzeczny, rozluźniając mięśnie, 
więzadła i ścięgna a klin podpierając łuk podłużny, równomiernie rozkłada na-
cisk stopy na podłoże. Spodnia lateksowa warstwa odpowiada za prawidłowe 
ustawienie pięty. Zapewnia wyjątkowy komfort i elastyczność podczas chodze-
nia. Skutecznie zapobiega zmęczeniu stóp. Pasuje do każdego typu buta. Wy-
konana z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych właściwo-
ściach higienicznych (1)  i spodniej warstwy z pianki lateksowej (2).

STABILO
Vaya Stabilo to korytkowa wkładka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z pła-
skostopiem podłużnym, koślawością stóp lub z koślawym ustawianiem kolan. 
Lecznicze działanie zapewnia korytko które supinuje stopę i lekko podnosi piętę. 
Wkładka stabilizuję stopę, przeciwdziała niestabilności stawu skokowego, pod-
piera całe podłużne sklepienie stopy. Skutecznie zmniejsza dolegliwości bólowe 
stopy. Pasuje do każdego typu buta. Wykonana z wierzchniej oddychającej war-
stwy multikolor/dynoform (1) i spodniej części z kopolimeru (2) o odpowiedniej 
twardości i elastyczności.

Vaya Kids
WKŁADKI DLA DZIECI

Wkładki dla dzieci zapewniają opty-
malny komfort chodzenia w każdym 
rodzaju butów. Pozycja stopy jest od-
powiednio korygowana dzięki spe-
cjalistycznym profilom lub  pelotom. 
Posiadają certyfikat dla produktów 
medycznych CE. 

0 
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Vaya Comfort Line

Wkładki linii Vaya Comfort Line mają za zadanie 
zwiększać komfort noszenia butów o każdej porze 
roku. We wkładkach zostały zastosowane różno-
rodne komponenty takie jak; węgiel aktywowany, 
jony srebra, tkanina 3D, zapachowa bawełna, de-
likatna skóra owcza, wełniana tkanina czy natu-
ralny korek. W zależności od warstwy redukują 
nadmierna potliwość stóp i przykry zapach, po-
zwalają zachować higienę w noszonym obuwiu, 
pozwalają utrzymać ciepłe i suche stopy, chronią 
przed zimnem i wilgocią.

WKŁADKI DLA KAŻDEGO

Nr:  VAYA-CL-101
Rozmiary: 35-47

Nr:  VAYA-CL-102
Rozmiary: 35-47

Nr:  VAYA-CL-201
Rozmiary: 35/36 37/38, 39.40, 41/42,  43/44, 45/46

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Elite to pełna skórzana wkładka zapobie-
gająca przykrym zapachom. Przeznaczona dla stóp 
ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia warstwa 
(1) wykonana jest z miękkiej, garbowanej roślinnie 
skóry owczej o doskonałych właściwościach higie-
nicznych. Spodnia warstwa (2) zawiera zintegrowa-
ny pochłaniacz zapachów na bazie aktywowanego 
węgla. Vaya Elite jest bardzo cienka i pasuje do każ-
dego obuwia.

� 

� 

EliteElite

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Activo to higieniczna i komfortowa 
wkładka dająca uczucie świeżości. Przeznaczona 
dla stóp ze skłonnością do pocenia się. Wierzch-
nia warstwa z dzianiny 3D (1) zapewnia świetną 
cyrkulację powietrza oraz zapobiega zawilgoceniu 
obuwia. Spodnia warstwa ze specjalnej pianki(2) 
zawiera węgiel aktywowany pochłaniający nieprzy-
jemne zapachy. Obszyta lamówką dobrze układa się 
w bucie. Pasuje do każdego typu obuwia. 
Nie przemieszcza się w bucie.

� 

� 

ActivoActivo

HappicoHappico

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Happico to cienka wkładka, o działaniu 
odświeżającym i zapewniającym suchość stóp. 
Przeznaczona dla stóp ze skłonnością do poce-
nia się. Wierzchnia warstwa (1) absorbuje wilgoć  
i przekazuje ją do chłonnej warstwy pośredniej (2). 
Zapachowe mikrokapsułki (3) zapewniają świeżość 
wewnątrz buta. Dodatkowa warstwa izolacyjna (4) 
zapobiega zawilgoceniu wkładki buta. Spodnia war-
stwa (5) ma działanie stabilizujące dzięki antypośli-
zgowej powłoce (6). Wkładki należy wymienić po 
około tygodniu stosowania. W zestawie jest 8 par.

� 

� 

� 

� 

� 

� 

ELITE
Vaya Elite to pełna skórzana wkładka zapobiegająca przykrym zapachom. 
Przeznaczona dla stóp ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia warstwa (1) 
wykonana jest z miękkiej, garbowanej roślinnie skóry owczej o doskonałych 
właściwościach higienicznych. Spodnia warstwa (2) zawiera zintegrowany 
pochłaniacz zapachów na bazie aktywowanego węgla. Vaya Elite jest bardzo 
cienka i pasuje do każdego obuwia.

ACTIVO
Vaya Activo to higieniczna i komfortowa wkładka dająca uczucie świeżości. 
Przeznaczona dla stóp ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia warstwa 
z dzianiny 3D (1) zapewnia świetną cyrkulację powietrza oraz zapobiega zawil-
goceniu obuwia. Spodnia warstwa ze specjalnej pianki(2) zawiera węgiel akty-
wowany pochłaniający nieprzyjemne zapachy. Obszyta lamówką dobrze ukła-
da się w bucie. Pasuje do każdego typu obuwia. Nie przemieszcza się w bucie.

HAPPICO
Vaya Happico to cienka wkładka, o działaniu odświeżającym i zapewniającym 
suchość stóp. Przeznaczona dla stóp ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia 
warstwa (1) absorbuje wilgoć i przekazuje ją do chłonnej warstwy pośredniej 
(2). Zapachowe mikrokapsułki (3) zapewniają świeżość wewnątrz buta. Dodat-
kowa warstwa izolacyjna (4) zapobiega zawilgoceniu wkładki buta. Spodnia 
warstwa (5) ma działanie stabilizujące dzięki antypoślizgowej powłoce (6). 
Wkładki należy wymienić po około tygodniu stosowania. W zestawie jest 8 par.
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Nr:  VAYA-CL-202
Rozmiary: 35-47

Nr:  VAYA-CL-301
Rozmiary: 35-47

Nr:  VAYA-CL-302
Rozmiary: 35-47

Nr:  VAYA-CL-303
Rozmiary: 35-47

SUMMER TIME
Vaya Summer Time to pełna wkładka do noszenia letnich butów na bosą sto-
pę. Przeznaczona dla stóp ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia warstwa 
(1) wykonana jest z bawełnianej tkaniny frotte oraz warstwy oddychającej. 
Węgiel aktywowany oraz jony srebra (2) efektywnie zapobiegają pojawieniu 
się przykrych zapachów i zapewniają higieniczne i świeże wnętrze buta. Stabi-
lizująca warstwa spodnia (3) zapobiega przemieszczaniu sie wkładki. Obszyta 
lamówką dobrze układa się w bucie. Vaya Summer Time można prać ręcznie. 
Pasuje do każdego typu obuwia.

POLARUS
Vaya Polarus to pełna wkładka regulująca ciepło. Przeznaczona dla marzną-
cych stóp i ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia, wełniana warstwa (1) 
Thermo-active jest miękka i oddychająca. Aktywowany węgiel w środkowej 
warstwie (2) zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Spodnia, 
amortyzujaca warstwa z lateksu (3) stabilizuje wkładkę w bucie. Pasuje do każ-
dego typu obuwia. Vaya Polarus można prać ręcznie.

INVERNO
Vaya Inverno to pełna, termiczna i higieniczna wkładka. Przeznaczona dla mar-
znących stóp. Wierzchnia, pikowana wełniana tkanina (1) zapewnia komfort, 
ciepło, nie kumuluje zapachów i jest przepuszczalna dla powietrza. Spodnia 
warstwa (2) wykonana z naturalnego korka izoluje i chroni przed utratą cie-
pła i dodatkowo usztywnia wkładkę. Obszyta lamówką (3) dobrze układa się 
w bucie, nie rozwarstwia sie i nie zawija. 

VELLOSO
Vaya Velloso to pełna, ciepłochronna wkładka. Przeznaczona dla marznących 
stóp. Wierzchnia, futerkowa tkanina wełniana (1) zapewnia komfort i ciepło. 
Miękka wełna pod wpływem ciężaru ciała dopasowuje się do powierzchni 
stopy. Spodnia warstwa (2) wykonana z naturalnego korka usztywnia wkładkę 
oraz zapewnia izolację i dodatkową ochronę przed utratą ciepła. Obszyta la-
mówką (3) dobrze układa się w bucie, nie rozwarstwia się i nie zawija. 

Summer 
Time

Summer Time

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Summer Time to pełna wkładka do no-
szenia letnich butów na bosą stopę. Przeznaczona 
dla stóp ze skłonnością do pocenia się. Wierzchnia 
warstwa (1) wykonana jest z bawełnianej tkaniny 
frotte oraz warstwy oddychającej. Węgiel aktywo-
wany oraz jony srebra (2) efektywnie zapobiegają 
pojawieniu się przykrych zapachów i zapewniają 
higieniczne i świeże wnętrze buta. Stabilizująca 
warstwa spodnia (3) zapobiega przemieszczaniu 
sie wkładki. Obszyta lamówką dobrze układa się 
w bucie. Vaya Summer Time można prać ręcznie. 
Pasuje do każdego typu obuwia.

� 

� 

� 

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Polarus to pełna wkładka regulująca cie-
pło. Przeznaczona dla marznących stóp i ze skłon-
nością do pocenia się. Wierzchnia, wełniana war-
stwa (1) Thermo-active jest miękka i oddychająca. 
Aktywowany węgiel w środkowej warstwie (2) za-
pobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 
Spodnia, amortyzujaca warstwa z lateksu (3) sta-
bilizuje wkładkę w bucie. Pasuje do każdego typu 
obuwia. Vaya Polarus można prać ręcznie.

� 

� 

� 

PolarusPolarus

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Inverno to pełna, termiczna i higienicz-
na wkładka. Przeznaczona dla marznących stóp. 
Wierzchnia, pikowana wełniana tkanina (1) zapew-
nia komfort, ciepło, nie kumuluje zapachów i jest 
przepuszczalna dla powietrza. Spodnia warstwa 
(2) wykonana z naturalnego korka izoluje i chroni 
przed utratą ciepła i dodatkowo usztywnia wkład-
kę. Obszyta lamówką (3) dobrze układa się w bucie, 
nie rozwarstwia sie i nie zawija. 

InvernoInverno

� 

� 

� 

Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 
05-074 Józefin POLAND
www.vayamedical.com 
www.vaya.com.pl

 Vaya Velloso to pełna, ciepłochronna wkład-
ka. Przeznaczona dla marznących stóp. Wierzchnia, 
futerkowa tkanina wełniana (1) zapewnia komfort 
i ciepło. Miękka wełna pod wpływem ciężaru ciała 
dopasowuje się do powierzchni stopy. Spodnia war-
stwa (2) wykonana z naturalnego korka usztywnia 
wkładkę oraz zapewnia izolację i dodatkową ochro-
nę przed utratą ciepła. Obszyta lamówką (3) dobrze 
układa się w bucie, nie rozwarstwia się i nie zawija. 

� 

� 

VellosoVelloso
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Duży metalowy regał 
TACCO/ Vaya Medical

wys z topperem 220  cm, 
wysokość bez toppera 180 cm, 
szer- 55 cm

Średni display plexi – Vaya Medical
wys-49 cm, szer- 52 cm, głębokość - 15 cm

Mały display plexi – Vaya Medical
wys-39 cm, szer- 23 cm, głębokość - 12 cm
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60 ml

Bloz: 7049844
Nr: 3102349

Bloz: 77046195
Nr: 3048865

60 ml

Bloz: 9056432
Nr: 8053222

60 ml

Bloz: 7041820
Nr: 8033399

60 ml

Bloz: 7051164
Nr: 3009833

60 ml

Bloz: 7051163
Nr: 8031060

 

Bloz: 9062204
Nr: 8067818

 

Bloz: 9070579
Nr: 8067817

 

Bloz: 9061413
Nr: 8067814

60 ml

Bloz: 7034854
Nr: 3079263
120 ml

Bloz: 7078948
Nr: 3072228

Scholl Krem regenerujący do suchej skóry 60ml
Złuszczający i silnie nawilżający krem do suchej skóry stóp, 
Innowacyjna formuła Deep Hydration złuszcza martwy na-
skórek oraz głęboko nawilża skórę dając długotrwały efekt 
- jedwabiście miękka i gładka skóra przez 24 godziny.

Scholl System 2 w 1 do usuwania twardej  
skóry stóp
Rewolucyjny 2-fazowy system, który zmiękcza i usuwa 
twardą skórę; żel zawierający kwas hialuronowy zmiękcza 
stwardniały naskórek, zaś profilowane ostrza usuwają go 
bez ryzyka uszkodzenia zdrowej skóry.

Scholl Krem zmiękczający twardą skórę  
stóp 60 ml
Doskonale nawilża skórę; zawiera specjalistyczne składni-
ki, które zmiękczają i nawilżają twardą, suchą skórę zmę-
czonych stóp.

Scholl Krem regenerujący na popękane  
pięty  60 ml / 120 ml
Dzięki formule stworzonej specjalnie z myślą o popęka-
nej skórze pięt skutecznie wygładza szorstkie, suche oraz 
popękane pięty.

Scholl Peeling złuszczający do stóp 60 ml
Usuwa szorstką i twardą skórę, by wspierać proces jej 
odnowy. Zawiera naturalny i pumeks i kwasy owocowe.

Scholl Krem nawilżający do stóp 
i paznokci 60 ml
Zmiękcza i nawilża suchą skórę stóp oraz wzmacnia kondycję 
paznokci. Zapobiega odtwarzaniu się zrogowaciałego naskórka.

Scholl Ekspresowy system usuwania twardej 
i zrogowaciałej skóry
Skóra bardziej miękka w dotyku już po 1 zastosowaniu.

Scholl Obcinacz do paznokci 1 szt.
Pozwala precyzyjnie obcinać paznokcie; posiada pojemnik 
na obcięte paznokcie.

Scholl Dwustronny pilnik wygładzający do stóp 1 szt.
Usuwa zrogowacenia i pomaga zapobiegać narastaniu twar-
dej skóry. Strona gruboziarnista usuwa stwardniały naskórek,  
a drobnoziarnista wygładza skórę.

Scholl Dwustronna Tarka do usuwania zrogowaceń
Dzięki wyprofilowanemu kształtowi tarka gwarantuje komfort 
użycia i dotarcie do miejsc trudno dostępnych na stopie. Część 
gruboziarnista usuwa twardą skórę i zrogowacenia, część drob-
noziarnista usuwa pozostałości zrogowaceń i wygładza skórę.
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150 ml

Bloz: 7021482
Nr: 8032596

150 ml

Bloz: 7037648
Nr: 8032638

Scholl Fresh Step Dezodorant 150ml
Neutralizuje nieprzyjemny zapach stóp i pozostawia uczu-
cie świeżości przez cały dzień.

Scholl Fresh Step Dezodorant do butów 150ml
Natychmiast redukuje nieprzyjemny zapach butów i zapewnia 
24-godzinną ochronę butów przed nieprzyjemnym zapachem.

Scholl Fresh Step Antyperspirant 150 ml
Natychmiast neutralizuje nieprzyjemny zapach i pomaga 
utrzymać suche stopy.

Scholl Odour Control wkładki przeciwpotne 1 para 
Świeże stopy bez nieprzyjemnego zapachu przez cały 
dzień. Wkładka wchłania pot i zwalcza przykry zapach 
stóp oraz wnętrza obuwia.

Scholl Dezodorant do stóp „3 w 1” 150ml
Preparat do stóp o potrójnym działaniu: profilaktycznie dzia-
ła przeciwgrzybicznie; utrzymuje stopy suche i świeże przez 
cały dzień; skutecznie neutralizuje nieprzyjemny zapach

150 ml

Bloz: 77004174
Nr: 8032639

150 ml

Bloz: 7054083
Nr: 8142689

1 para

Bloz: 9070873
Nr: 8067823

 

Bloz: 7067435
Nr: 3034659

 

Bloz: 9076394
Nr: 3019984

3,8 ml

Bloz: 9052126
Nr: 10050943

3,8 ml

Bloz: 9057004
Nr: 8070050

8 szt.

Bloz: 9062044
Nr: 8067824

Bloz: 9055504
Nr: 8000555

Scholl Preparat na grzybicę paznokci 3,8 ml  
Dyskretny i łatwy w użyciu, niszczy grzybicę paznokci 
w miejscu powstawania. Pomaga zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się infekcji oraz chroni przed nawrotami zakażenia.

Scholl 2 w 1 Ekspresowy aplikator na odciski  
Łagodzi ból dzięki zmniejszeniu grubości a tym samym ucisku 
powstałego odcisku, mechanicznie usuwa wierzchnią war-
stwę odcisków, zmiękczając je płynem na bazie mocznika.

Scholl Zestaw na grzybicę stóp   
Aplikator + spray; działają przeciw grzybicy stóp i poma-
gają w przywróceniu zdrowej skóry i ochronie przed na-
wrotem zakażenia.

Scholl Zestaw na wrastające paznokcie
Wyjątkowy produkt o podwójnym działaniu, który na-
tychmiast łagodzi dyskomfort spowodowany wrastający-
mi paznokciami u stóp. Produkt posiada rekomendację 
Polskiego Towarzystwa Pedologicznego

Scholl Spray do usuwania kurzajek i brodawek 
Oparty na metodzie natychmiastowego zamrażania, któ-
ra jest stosowana przez lekarzy i specjalistów. Skuteczny  
i łatwy sposób usuwania pospolitych brodawek i kurzajek.

Scholl Wodoodporne plastry na odciski 
z opatrunkiem 8 szt. 
Miękkie plastry z poduszeczką zapewniają natychmiasto-
we uczucie ulgi, a plaster leczniczy chroni zdrową skórę 
otaczającą odcisk.
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3 szt.

Bloz: 9034672
Nr: 8084814

3 szt.

Bloz: 9037839
Nr:8077912

Scholl Gelactiv Kliny międzypalcowe 3 szt.
Przynoszą ulgę w bólu spowodowanym bolesnymi pęche-
rzami, otarciami oraz odciskami pomiędzy palcami. Zmniej-
szają tarcie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą palcami.

Scholl Żelowy duży klin 1 szt. 
Przynosi ulgę w bólu spowodowanym zachodzącymi na 
siebie palcami, Zmniejsza tarcie pomiędzy sąsiadującymi 
ze sobą palcami.

Scholl Nawilżająca maska Pedi Mask™️  
z olejkiem kokosowym
• Zapewnia intensywne odżywienie
• Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia
Łatwe w użyciu, nietłuste. Produkt jednorazowego użyt-
ku. 120 ml

Scholl Nawilżająca maska Pedi Mask™️  
z olejkiem makadamia
• Zapewnia intensywne odżywienie
• Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia
Łatwe w użyciu, nietłuste. Produkt jednorazowego użytku. 
120 ml

Scholl Relaksująca maska Pedi Mask™️  
z olejkiem lawendowym (NOWOŚĆ)
• Zapewnia intensywne odżywienie
• Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia i zrelaksowanych stóp
Łatwe w użyciu, nietłuste. Produkt jednorazowego użytku. 
120 ml

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090608
Nr: 3074950

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090607
Nr: 3074951

Rozmiar: uniwersalny

Bloz:  
Nr: 

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090259 
Nr: 3063081

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090284 
Nr: 3063079

Scholl Party Feet Poduszki żelowe na pięty
1 para
Produkty Party Feet firmy Scholl powstały po to, aby chro-
nić wrażliwe obszary na Twoich stopach. Dzięki nim możesz 
zakładać wysokie obcasy bez ryzyka i oraz czuć się w nich 
komfortowo! Doskonałej jakości poduszki żelowe zapewnia-
ją skuteczną ochronę i niwelują negatywne aspekty nosze-
nia szpilek. Umieszczone pod piętą amortyzują ja i chronią 
przed naciskiem. Bardzo cienkie poduszki wykonane z mięk-
kiego żelu, pomagają amortyzować i chronić piętę przed 
naciskiem.

Scholl Party Feet Poduszki żelowe na wrażliwe 
miejsca
Produkty Party Feet firmy Scholl powstały po to, aby chro-
nić wrażliwe obszary na Twoich stopach. Dzięki nim mo-
żesz zakładać wysokie obcasy bez ryzyka i oraz czuć się  
w nich komfortowo! Doskonałej jakości poduszki żelo-
we zapewniają skuteczną ochronę i niwelują negatywne 
aspekty noszenia szpilek. 
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Scholl GelActiv™️  
Wkładki do codziennego obuwia
Zapewniają stopom idealne podparcie oraz komfort przez 
cały dzień. Pomagają zmniejszyć nacisk na stopy, dzięki sku-
tecznemu rozmieszczeniu obszarów kontaktu z podłożem  
i odpowiednim rozłożeniem nacisku.

Scholl GelActiv™️ 
Wkładki do obuwia do pracy
Pochłaniają wstrząsy przez cały dzień zwłaszcza na twar-
dych nawierzchniach. Otwory i wierzchni materiał poma-
gają utrzymać suche stopy. Technologia GelActiv zapewnia 
doskonałą amortyzację i ochronę. Budowa wkładki poma-
ga zmniejszyć nacisk na stopy.

Damskie
Bloz: 9071937 
Nr: 3074551

Damskie
Bloz:  
Nr:3074576

Męskie
Bloz: 9071939
Nr: 3076434

Męskie
Bloz: 
Nr: 3074575

Bloz: 9083162
Nr: 3023615

Bloz: 9083165
Nr: 3023671

Bloz: 9083164
Nr: 3021722

Bloz: 9083163
Nr: 3023672

Rozmiar: 35 - 40,5

Bloz: 9090258
Nr: 3061866

Scholl GelActiv™️  Wkładki damskie - 
do codziennego obuwia na obcasie
Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się  
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację sto-
pom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™️  Wkładki damskie - 
otwarte obuwie
Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się  
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację sto-
pom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™️  Wkładki damskie -  
płaskie obuwie 
Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się  
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację sto-
pom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.

Scholl GelActiv™️  Wkładki damskie -  
do botków 
Scholl GelActiv wkładki do botków  wykonane z miękkiego 
żelu i pokryte materiałem. Posiadają wbudowane podparcie 
łuku stopy oraz dodatkową amortyzację śródstopia. Nie prze-
suwają się. Stworzone i sprawdzone we współpracy ze specja-
listami od pielęgnacji stóp. 1 para.

Scholl GelActiv™️  Wkładki damskie - 
wysokie obcasy 
Ultra cienkie, dyskretne i przezroczyste, utrzymujące się  
w jednym miejscu, zapewniają wsparcie i amortyzację sto-
pom, chroniąc je przed potencjalnymi urazami.
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Scholl Light Legs™️ Rajstopy Uciskowe 60 DEN czarne
Rajstopy Scholl Light Legs, dzięki technologii stopniowej kompresji Fibre Firm™ (10 
mmHg w kostce, 5,5 mmHg w łydce oraz 4 mmHg w udzie), poprawiają krążenie 
w nogach od rana do wieczora, dając uczucie lekkich nóg. Grubość 60 DEN zapewnia ciepło  
w chłodniejsze dni i gwarantuję trwałość do 100 prań.

Scholl Light Legs™️ Rajstopy Uciskowe 20 DEN czarne
Rajstopy Scholl Light Legs, dzięki technologii stopniowej kompresji Fibre Firm™ (10 mmHg w kostce, 
5,5 mmHg w łydce oraz 4 mmHg w udzie), poprawiają krążenie w nogach od rana do wieczora, dając 
uczucie lekkich nóg. Rajstopy o grubości 20 DEN świetnie spisują się w biurze oraz w innych sytuacjach 
biznesowych. Dzięki nim zachowamy zasady prawdziwej elegancji, a także poczujemy się pewnie  
i atrakcyjnie. Zapewniają trwałość do 50 prań.

Scholl Light Legs™️ Rajstopy Uciskowe 20 DEN cieliste 
Rajstopy Scholl Light Legs, dzięki technologii stopniowej kompresji Fibre Firm™ (10 mmHg w kostce, 
5,5 mmHg w łydce oraz 4 mmHg w udzie), poprawiają krążenie w nogach od rana do wieczora, dając 
uczucie lekkich nóg. Rajstopy o grubości 20 DEN świetnie spisują się w biurze oraz w innych sytuacjach 
biznesowych. Dzięki nim zachowamy zasady prawdziwej elegancji, a także poczujemy się pewnie  
i atrakcyjnie. Zapewniają trwałość do 50 prań.

Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L Rozmiar XL 

Rozmiar S Rozmiar M

Rozmiar S Rozmiar M

Rozmiar L

Rozmiar L

Rozmiar XL

Rozmiar XL

20 DEN cieliste S
Bloz: 9084013
Nr: 3052973

20 DEN czarne S
Bloz: 9084002
Nr: 3052933

60 DEN czarne S
Bloz: 9070435
Nr: 3038183

20 DEN cieliste M
Bloz: 9073233
Nr: 3037858

20 DEN czarne M
Bloz: 9073229
Nr: 3037857

60 DEN czarne M
Bloz: 9070434
Nr: 3038184

20 DEN cieliste L
Bloz: 9073234
Nr: 3038199

20 DEN czarne L
Bloz: 9073228
Nr: 3038197

60 DEN czarne L
Bloz: 9070433
Nr: 3038185

20 DEN cieliste XL
Bloz: 9073232
Nr: 3038200

20 DEN czarne XL
Bloz: 9073227
Nr: 3038198

60 DEN czarne XL
Bloz: 9070432
Nr: 3038102
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Scholl Velvet Smooth™️ Elektryczny Pilnik do 
stóp„Wet&Dry” (z ładowarką)

Elektryczny pilnik do stóp do stosowania podczas  
prysznica lub kąpieli.

Scholl Velvet Smooth™️ elektroniczny pilnik do stóp  
z głowicą gruboziarnistą i szczoteczką złuszczającą

Pozwala na osiąganie szybszych i lepszych rezultatów. Gruboziar-
nista głowica obrotowa usuwa twardą skórę, która tworzy się  
w wyniku wywierania nacisku na stopę. Szczoteczka złuszczająca 
delikatnie usuwa suchą, łuszczącą się skórę na stopach i nogach 
pomagając odsłonić jaśniejszą, młodziej wyglądającą skórę.

Scholl Velvet Smooth™️ elektroniczny pilnik do stóp 
z głowicą drobnoziarnistą i szczoteczką złuszczającą

Pozwala na osiąganie szybszych i lepszych rezultatów. Drobno-
ziarnista głowica obrotowa usuwa twardą skórę, która tworzy się 
w wyniku wywierania nacisku na stopę. Szczoteczka złuszczająca 
delikatnie usuwa suchą, łuszczącą się skórę na stopach i nogach 
pomagając odsłonić jaśniejszą, młodziej wyglądającą skórę.

Scholl Velvet Smooth™️ szczoteczki złuszczające 
do suchej skóry stóp i nóg

Szczoteczki delikatnie usuwają suchą, łuszczącą się skórę na sto-
pach i nogach, pomagając odsłonić jaśniejszą, młodziej wygląda-
jącą skórę. Wspomagają działanie kremu nawilżającego. Pasują 
do wszystkich pilników do stóp marki Scholl. 

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9060916
Nr: 3021678

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9085955
Nr: 3041459

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9085954
Nr: 3053752

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9085956
Nr: 3052822

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9072725
Nr: 3041432

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9060916
Nr: 3041431

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9072705
Nr: 3041430

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9077648
Nr: 3041429

Rozmiar: uniwersalny

Bloz: 9090738
Nr: 3074718

Scholl Velvet Smooth™️ Wet & Dry delikatnie wygła-
dzające głowice obrotowe z minerałami morskimi

Delikatnie zmiękczają i wygładzają stwardniały naskórek, dla 
gładkich i pięknych stóp bez wysiłku.

Scholl Velvet Smooth™️ Wet & Dry drobnoziarniste 
głowice obrotowe z minerałami morskimi

Skutecznie usuwają stwardniały naskórek, dla gładkich i pięk-
nych stóp bez wysiłku. 

Scholl Velvet Smooth™️ Wet & Dry gruboziarniste 
głowice obrotowe z kryształkami diamentów

Skutecznie usuwają bardzo stwardniały naskórek, dla gładkich
i pięknych stóp bez wysiłku.

Scholl Velvet Smooth™️ Wet & Dry silnie ścierające 
głowice obrotowe z kryształkami diamentów

Skutecznie usuwają nawet najbardziej stwardniały naskórek, dla 
gładkich i pięknych stóp bez wysiłku.

Scholl Velvet Smooth™️ Wet & Dry głowice 
obrotowe na popękane pięty

Szybko, łatwo i skutecznie redukują problem popękanych pięt.

Pr
od

uk
ty

 
Sc

ho
ll



28

Durex Intense 
• Durex Intense to nowe prezerwatywy ułatwiające osiągnąć orgazm obojgu partnerom
• Stymulująca powierzchnia by Ona czuła mocniej, Lubrykant Performa™ by On mógł dłużej
• Pierwsza na świecie prezerwatywa zaprojektowana dla wspólnego orgazmu
• Specjalnie zaprojektowane wypustki i prążki sprawiają, że kobieta osiąga spełnienie szybciej
• Lubrykant Performa™ pomaga przedłużyć stosunek, po stronie mężczyzny dzięki zawartej 
w nim benzokainie (5%)

Durex Real Feel
• Nielateksowe, 
• Wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału RealFeel™
• Przeźroczyste, nawilżane, zakończone zbiorniczkiem

Durex Arouser
• Prążkowane, gwarantujące niezapomniane doznania
• Specjalnie zaprojektowana, stymulująca powierzchnia sprawi, że osiągniecie wyższy 
poziom rozkoszy

Durex Pleasuremax
• Prążkowane i z wypustkami, dla intensywniejszej rozkoszy
• Specjalnie zaprojektowana powierzchnia przeniesie Was na wyższy poziom przyjemności

Durex Extra Safe
• Odrobinę grubsze z większą ilością żelu nawilżającego 
dające większy komfort i bezpieczeństwo
• Z dodatkową ilością żelu nawilżającego

Durex Classic 
• Klasyczne, byście oboje czuli się pewnie
• Pokryte żelem nawilżającym

Durex Comfort XL 
• O większym rozmiarze dla większego komfortu
• Pokryte żelem nawilżającym

Durex Performax Intense 
• Stymulująca powierzchnia by Ona czuła mocniej, Lubrykant Performa™ by On mógł dłużej
• Pierwsza na świecie prezerwatywa zaprojektowana dla wspólnego orgazmu
• Specjalnie zaprojektowane wypustki i prążki sprawiają, że kobieta osiąga spełnienie szybciej
• Lubrykant Performa™ pomaga przedłużyć stosunek, po stronie mężczyzny dzięki zawartej 
w nim benzokainie (5%)

Durex Performa
• Z lubrykantem Performa™ by przyjemność trwała dłużej
• Specjalny lubrykant pomaga przedłużyć stosunek dzięki zawartej w nim benzokainie (5%)

Durex Invisible dla większej bliskości
• Najcieńsze lateksowe prezerwatywy w asortymencie Durex
• Są o 35% cieńsze od standardowych prezerwatyw

Durex Invisible dodatkowo nawilżana
• Nowe prezerwatywy Durex Invisible dodatkowo nawilżane są 35% cieńsze od standardo-
wych prezerwatyw Durex dla zwiększonego odczuwania. Jest to najcieńsza, lateksowa  pre-
zerwatywa Durex!

Durex Elite Fetherlite
• Ultracieńkie, byście mogli być jak najbliżej
• Najcieńsza prezerwatywa na polskim rynku 50 mikronów (wg badań wykonanych na zlece-
nie marki Durex w 2012 roku), 20% cieńsza niż standardowe prezerwatywy 
• Dodatkowa ilość środka nawilżającego zapewni Wam delikatną rozkosz doznania

3 szt.
Bloz: 9080499
Nr: 3036854

3 szt.
Bloz: 99051339
Nr: 8088607

3 szt.
Bloz: 7006841
Nr: 8067413

3 szt.
Bloz: 9039231
Nr: 8067626

3 szt.
Bloz: 7006848
Nr: 8067590

3 szt.
Bloz: 9026285
Nr: 8104277

3 szt.
Bloz: 9039241
Nr: 8104279

3 szt.
Bloz: 9056025
Nr: 8104261

3 szt.
Bloz: 9038525
Nr: 8104284

3 szt.
Bloz: 9075983
Nr: 3020760

3 szt.
Bloz: 9075960
Nr: 3020763

3 szt.
Bloz: 9052265
Nr: 8067589

10 szt.
Bloz: 9080500
Nr: 3036037

10 szt.
Bloz: 9060702
Nr: 8088608

12 szt.
Bloz: 7015854
Nr: 8067417

12 szt.
Bloz: 9039240
Nr: 8067628

12 szt.
Bloz: 7016561
Nr: 8067591

12 szt.
Bloz: 9026331
Nr: 8104275

10 szt.
Bloz: 9056023
Nr: 8104040

12 szt.
Bloz: 9039550
Nr: 8104283

10 szt.
Bloz: 9082592
Nr: 3086580

10 szt.
Bloz: 9082589
Nr: 3086579

12 szt.
Bloz: 9052270
Nr: 8067588
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Durex Play 2 w 1 Żel do masażu  
i nawilżający żel intymny 200 ml
• Nawilżający żel intymny i żel do masażu w jednym
• Idealny do gry wstępnej
• Dostarcza zmysłowych doznań obojgu partnerom 
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play massage 2 w 1 stymulujący 
nawilżający żel intymny i do masażu  
z pobudzającą Guaraną 200 ml
• Stymulujący, nawilżający żel intymny i do masażu
• Wzbogacony ekstraktem z Guarany 
• Delikatny zapach i pobudzająca formuła działająca aromaterapeutycznie
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play massage 2 w 1 zmysłowy 
nawilżający żel intymny i do masażu 
z uwodzicielskim kwiatem Ylang Ylang 200 ml
• Zmysłowy nawilżający żel intymny i do masażu
• Wzbogacony ekstraktem z uwodzicielskich kwiatów Ylang Ylang
• Przyjemny zapach i formuła, która działa aromaterapeutycznie
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play żel intymny Perfect Glide 50ml
• Trzykrotnie dłuższe nawilżenie 
• Żel intymny stworzony na bazie silikonu
• Wywołuje przyjemne, delikatne uczucie ciepła, a jedwabista konsystencja gwaran-
tuje wyjątkowo zmysłowe doznania
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

200 ml

Bloz: 9046479
Nr: 10050803

200 ml

Bloz: 9052392
Nr: 10050760

50 ml

Bloz: 9044654
Nr: 3036251

200 ml

Bloz: 9052393
Nr: 10050774

50 ml

Bloz: 7049845
Nr: 3036236

50 ml

Bloz: 9051665
Nr: 3036253

100 ml

Bloz: 9080847
Nr: 3062433

50 ml

Bloz: 9048837
Nr: 3036247

Durex Play żel intymny 
soczysta wiśnia 50 ml
•  Poczuj owocowy smak zabawy
• Lekki, jedwabisty w dotyku żel 
• Słodki smak i zapach wiśni dostarczy niezapomnianych doznań
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex 

Durex Play żel intymny 
słodka truskawka 50 ml
• Sposób na dobrą zabawę i urozmaicenie 
• Smak i zapach soczystych truskawek dostarczy mocno owocowych doznań
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play żel intymny 
Real Feel 50ml
• Żel intymny dla naturalnie intensywnych doznań
• Stworzony na bazie silikonu
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play żel intymny nawilżający 50ml
• Lekki i jedwabisty lubrykant
• Zapewnia podstawowe nawilżenie
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Play żel intymny potęgujący 
doznania 50ml
• Zawiera specjalny składnik, który Was rozgrzeje i dostarczy dodatkowych 
doznań
• Dostarcza przyjemnego uczucia ciepła w miejscu aplikacji
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Intense Orgasmic 
Żel Stymulujący 10 ml
Durex Intense Żel stymulujący dla kobiet to oparty na wodzie żel intymny za-
pewniający różnorodność doznań. Chłodząc, rozgrzewając i mrowiąc zapewnia 
wyjątkowe sensoryczne doznania, ułatwiając kobiecie osiągnięcie orgazmu  
i potęgując jego intensywność.

Durex Play żel intymny uwal-
niający dreszczyk emocji 50ml
 
 • Powoduje przyjemny dreszczyk w miejscu aplikacji
• Dostarczy Wam dodatkowej przyjemności
• Może być używany ze wszystkimi prezerwatywami Durex

Durex Natural żel 
dla intymnej przyjemności 100 ml
Zawiera 100% naturalnych składników oraz zwiększa komfort  
i przyjemność intymnych chwil. Produkt jest bezpieczny w użyciu  
z lateksem i gadżetami erotycznymi.

50 ml

Bloz: 9046496
Nr: 3036246

50 ml

Bloz: 9072677
Nr: 3036235

50 ml

Bloz: 9044653
Nr: 3036244

10 ml

Bloz: 9081799
Nr: 3036119
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Vaya Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Stołeczna 88, 05-074 Józefin

biuro@vaya.com.pl
+48 791 074 119
(0-22) 727-14-23
www.vaya.com.pl


