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X-static   
 

X-static is een innovatieve vezel waar een natuurlijke laag van puur zilver in verwerkt is. Omdat zilver ’s 

wereld meest effectieve antimicrobieel en warmte geleidend element is, heeft  X-static een ongeëvenaarde 

antigeur, warmteafvoer en antimicrobiële kwaliteiten. 

X-static is veilig en natuurlijk en gaat net zo lang mee als het product waarin het gebruikt is.Meer dan 10 

jaar onderzoek en testen staan achter de ongeëvenaarde kwaliteiten van X-static. 

 

Kenmerken van X-static 

 

Anti-geur 

 

De producten die vrijkomen bij bacteriën zijn ammonia en gedenatureerde proteïnen, dit veroorzaakt de 

geur.De zilver vezel in X-static verminderen op een natuurlijke manier de groei van geur veroorzakende 

bacteriën door middel van een verbinding met de ammonia en de gedenatureerde proteïnes waardoor er 

direct een vermindering van de geur is. 

 

Thermodynamisch 

 

Bij een sporter of een actief persoon kunnen “hot spots” en blaren ontstaan door een ophoping van warmte 

en door wrijving.Iedere sporten of actieve persoon weet dat als er een blaar ontstaat dat dat direct een 

oncomfortabel gevoel geeft. Dit kan een slechtere prestatie tot gevolg hebben en zelfs iets simpels als pijn 

bij het maken van een wandeling.  

Zilver is een natuurlijke warmte geleider. X-static verdeelt de warmte over de zilvervezels en verminderd 

tegelijk de wrijving “hot spots”en blaren. 

 

Antimicrobieel 

 

Uw voeten en schoenen zijn een broeiplaats voor miljoenen micro-organismen, bacteriën en schimmels. 

Het warme vochtige milieu in uw schoenen is een actieve voedingsbodem voor micro-organismen die dan 

ook weelderig groeien. 

 

Verschillende testen en medisch onderzoek heeft uitgewezen dat  X-static op een natuurlijke wijze 99,9 % 

van de groei van bacteriën en schimmels op de inlegzool elimineert, zonder daarbij schadelijke chemicaliën 

te gebruiken. 

 

X-static is over de gehele wereld onderzocht en getest door leidinggevende laboratoria  

En het is geheel geaccepteerd in de medische sector. X-static wordt gebruikt in veel door de FDA (us 

food& drug administration) goedgekeurde producten en is ook geregistreerd  als een anti microbacterieel 

middel door de EPA ( us enviromental protection agency). 

X-static groeit zeer snel wereldwijd en heeft diverse zeer prestigieuze prijzen gewonnen. 
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