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Vi Har Brugt

Hænderne Og HOVedet På at

LaVe en SandaL, SOm du

Kan gå Og Stå i HeLe dagen!

Vi Har Hjertet med,
når Vi LaVer VOre SandaLer!

Faktisk er vi bare en lille virksomhed.
Vi laver ikke flere hundredetusinde sandaler om 
året. Vi vil hellere nøjes med helhjertet at lave 
nogle færre - så vi ved, at vi kan stå inde for hvert 
enkelt par.

Det er vigtigst for os, at de, der går rundt i 
vores sandaler, har et virkeligt godt fungerende 
produkt. Selvom Recover sandalerne ligner  
hinanden, er der ikke to par, som er helt hundrede 
procent ens. Vi er lidt stolte over hver enkelt par 
sandaler vi laver: Det er vores kvalitetsstempel -  
og din garanti!
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gennemtænKt Og gennemført fra HæL tiL tå
Sund fOrnuft HeLe Vejen igennem

Vejen til velvære starter ved fødderne. Det 
er dem, der ta’r slæbet. Dem, der transporterer 
dig fra sted til sted. Hvis man gi’r fødderne 
noget godt at gå i, bliver man rigeligt belønnet. 
Slipper for trætte og ømme ben og ryg. Det 
bedste fodtøj i verden er de bare fødder, men 
dem kan man af gode grunde ikke altid 
nøjes med. Det næstbedste fodtøj er vores 
Recover sandal. Vi har lavet dem efter 
alle kunstens regler og lagt både al 
vores kunnen og vores hjerter i 
dem. Fra hæl til tå har vi brugt 
de bedste materialer, så det er 
blevet til sund fornuft hele 
vejen igennem.

Hvis du hører til dem, 
der har et krævende  
arbejde, hvor du skal gå  
og stå meget, så er vi over-
bevidste om, at et par hånd-
lavede Recover sandaler er det 
rigtige fodtøj til dig.

Vi vil gerne fortælle lidt om, hvorfor  
Recover er så gode for fødderne og benene -  
og om, hvor godt vi har lavet dem.

Først har vi udvalgt det allerbedste læder 
fra de fineste garverier. Blødt og behageligt. 
Selve læsten, vi har brugt, er en såkaldt  
“banan-læst”, som følger fodens buede form. 
Remmene er indsstillelige, så din fod kan få 
den rigtige støtte. Uansat om du har en bred 
eller en smal fod. I hælen har vi indsat en 
særlig stødabsorberende indsats. Den gør det 
ekstra komfortabelt for fødderne.

Mellemsål og inderssål er et kapitel for sig.
Når du har gået nogle dage i Recover, vil 

fødderne forme et ”aftryk” i det bløde indersåls 
og mellemsålsmateriale. Nøjagtig som en fod 
laver et aftryk i fugtigt sand. Du kan altså se 
og mærke, at Recover tilpasser sig dine fødder.

Som noget helt specielt for Recover har 
den også en anatomisk formet svangstøtte der 
bevarer sin oprindelige form og dermed sin 
afgørende vigtige støtte til foden.

Her kan du se den anatomisk formede svang-
støtte - lavet i ortopædisk fibermateriale, der 
holder faconen år efter år. Det er én af de ting, 
som er med til at gøre livet behageligere for 
dine fødder og ben. Og med til at adskille  
Recover fra almindelige sandaler. “Jeg har et arbejde, som 

kræver, at jeg går og står 
meget hver eneste dag. 
Igennem længere tid 
havde jeg måttet gå med 
støttestrømper pga. en ret 
udtalt ømhed i læggene. 
En ømhed som påvirkede 
mig negativt, fordi jeg ubevidst kompenserede 
for ømheden, ved at gå mere “på hælene” end 
normalt. En af mine kolleger, anbefalede mig 
at prøve Recover. Jeg var nok lidt skeptisk til 
at begynde med. Det er jeg ikke mere. Efter at 
jeg havde gået med Recover i nogle dage,  
forsvandt smerterne i læggene faktisk. Jeg 
kunne smide støttestrømperne - og igen have 
det rart i benene.“

Lone Jensen,
“Efter nogle dage med Recover 
forsvandt mine problemer med 
benene!”


