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Spróbuj boso!

stąpaj w zgodzie z naturą

daj stopom luz

poczuj grunt pod nogami

odzyskaj równowagę i sprężysty chód

krótko mówiąc: uwolnij stopy, chodź boso! Boso i bezpiecznie leguano

Więcej informacji na stronie:

www.leguano.pl

Nie zdajemy sobie sprawy, jakie korzyści dla zdrowia przynosi chodzenie boso i regularny trening muskulatury stóp.

Warto przywrócić tym mięśniom moc, sprężystość i utracony wigor. 

Rezygnując z konwencjonalnego obuwia, twardej i sztywnej podeszwy oraz obcasów na rzecz chodzenia boso, 

od razu, na całym ciele odczujemy korzyści z tego płynące: 

odzyskujemy pewność siebie, swobodę, równowagę i sprężysty chód.

Dzięki Leguano wszędzie, w każdej chwili, przy każdej okazji można chodzić boso i korzystać z dobrodziejstw

darmowej akupresury.



   

    

  
              

               
           

      

XS (36-37)  |  S (38-39)  |  M (40-41)  |  L (42-43)  |  XL (44-45)  |  XXL (46-47) 

         

WOLNOŚĆ DLA TWOICH STÓP

Jak często chcemy, po prostu móc zdjąć buty! W samochodzie, w pociągu, w samolocie lub w pracy.

Głównie udaje nam się to zrobić tylko na wakacjach, na plaży. 

Teraz z butami boso - leguano jest to możliwe przez cały rok – wszędzie i przy każdej okazji. 

Prać ręcznie lub w pralce (program do prania wełny) z dodatkiem łagodnego detergentu w temperaturze do 40 ° C. 
Zalecamy prać w siatce do prania - Leguano. Nie używać płynów  zmiękczających, nie wirować.

leguano primera dostępne w rozmiarach:

Model primera black także w rozmiarze : 3XL (48-49)

primera black primera marine classic red classic black

leguano primera leguano classic



leguano ballerina

leguano ballerina rozmiary:  

XS (36-37)  |  S (38-39)  |  M (40-41)  |  L (42-43) 

black turkus blue

leguano sneaker

leguano sneaker rozmiary:  

XS (36-37)  |  S (38-39)  |  M (40-41)  |  L (42-43)  |  XL (44-45)  |  XXL (46-47)

blue
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pink

edycja limitowana
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black turkus

PRZEWIEWNE i

LEKKIE NA LATO

Wierzchni materiał modeli leguano ballerina 

i leguano sneaker, to chroniona patentem,

przewiewna, wysokiej jakości dzianina 

Leguano są łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu.

Antypoślizgowa, elastyczna podeszwa 

izoluje od podłoża, zapewnia higienę 

i bezpieczeństwo na każdej powierzchni:

kamienistej plaży, mokrym pokładzie żaglówki, 

parkiecie, kafelkach... 

Prać ręcznie lub w pralce (program do prania wełny) z dodatkiem łagodnego detergentu w temperaturze do 40 ° C.

Zalecamy prać w siatce do prania - Leguano. Nie używać płynów zmiękczających, nie wirować.
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turkus bluepink

leguanito

  
 

 

 
 
  

 
 

  

Prać ręcznie lub w pralce (program do prania wełny) z dodatkiem łagodnego detergentu w temperaturze do 40 ° C. 
Zalecamy prać w siatce do prania - Leguano. Nie używać płynów  zmiękczających, nie wirować.

PIERWSZE KROKI 

Podczas nauki chodzenia i pierwszych prób pionizacji, 

dziecku stąpającemu na paluszkach, 

łatwiej jest  na bosaka badać grunt i łapać równowagę.  

Przywdziewanie sztywnego obuwia na tym etapie 

to błąd.  Na bosaka dziecko śmielej, szybciej 

i odważniej  „rusza w świat”. 

Leguanito to idealne rozwiązanie dla Twojego dziecka.  

Anatomicznie  dopasowane do stopy,  w fazie wzrostu

gwarantują jej  przestrzeń i swobodę niezbędną 

do prawidłowego rozwoju mięśni, 

kształtowania mocnego podbicia 

i silnego układu kostno-szkieletowego.  

Wykonana z elastycznego Lifolitu podeszwa 

zapewnia higienę, izoluje termicznie od podłoża 

i chroni przed poślizgiem. 

Materiały użyte do produkcji nie zawierają substancji 

szkodliwych dla zdrowia i posiadają odpowiednie atesty

bezpieczeństwa użytkowania. 

Rozmiary

Rozmiary

Rozmiary



 

 

 

      

36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47

white black yellow

leguano aktiv

(R)EWOLUCJA
Ewolucja ukształtowała stopę ludzką w złożone i potężne dzieło, które nie tylko dźwiga nasze  ciało lecz wprawia je w ruch, 

umożliwia chodzenie,  bieganie, wspinanie się, skakanie. Skomplikowana, zbudowana z licznych ruchomych kości, mięśni 

i wiązadeł konstrukcja stopy, wyposażona w tysiące zakończeń receptorów nerwowych przekazuje sygnały do wielu 

ważnych organów naszego ciała, chociażby błędnika odpowiedzialnego za równowagę. 

Mięśnie stóp współczesnego cywilizowanego człowieka, przez lata więzione w butach, słabną i przestają pełnić 

właściwą im funkcję. Z wiekiem  stopa ulega spłaszczeniu i deformacji. Chodzenie boso ma zbawienny wpływ 

na nasze samopoczucie, kondycję kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych i układu krążenia.

Przyjemny w kontakcie ze skórą, przewiewny, szybko schnący wierzchni materiał czyni leguano uniwersalną alternatywę 

dla konwencjonalnego buta i pozwala na bezpieczne i higieniczne chodzenie boso. 

Antypoślizgowa, elastyczna, anatomicznie wypro-lowana, odporna na uszkodzenia podeszwa z lifolitu,  o wysokich 

parametrach  izolacyjnych, pozwala stąpać bez obaw po każdym gruncie, piasku, trawie, asfalcie, ostrych kamieniach, 

szutrowej nawierzchni, wyboistym bruku a nawet śniegu. 

szybkoschnące

antypoślizgowe - elastyczna, i odporna na uszkodzenia wzmocniona podeszwa - LIFOLIT ®

Barefootshoes Made in Germany. Niemiecka jakość, sportowy design, dbałość o szczegóły. 

Leguano Aktiv – dostępne są w następujących rozmiarach:

przewiewne



  

 

          

           

             

         

         

         

    

    

    

   

     

   

   

    

     

       

 

 

leguano - opinie użytkowników

Drogą Świętego Jakuba

Pierwsze 35 km na Camino de Santiago były trudne, bolały mnie wszystkie mięśnie i stawy

nie przyzwyczajone do takiego wysiłku. 

Po 55 km wszystko wróciło do normy - moje stopy i mój organizm przyzwyczaił się do marszu.

Trasa ma bardzo zróżnicowany charakter. Raz idzie się po piachu, chwilę później po kamieniach, następnie

asfaltem, a już za moment, podążając leśną ścieżką trzeba pokonać strumyk. 

Leguano zdały egzamin w tych trudnych warunkach. Inni wędrowcy, opatrując rany obtartych stóp, lecząc 

pęcherze i odciski podziwiali i zazdrościli. 

Miałem dużą przewagę nad nimi, przez całą drogę nie miałem ani jednego otarcia czy pęcherza!

Dwie pary leguano, prane na zmianę, pozwoliły mi pokonać setki kilometrów pieszo. 

Zmęczony ale szczęśliwy dotarłem do Santiago de Compostela. 

Planuję kolejną wyprawę za rok - bez Leguano się nie ruszam.

Wakacje w Alpach

Po raz kolejny w tym roku, mój mąż i ja spędziliśmy letnie wakacje w Alpach. 

Oczywiście leguano były obowiązkowym wyposażeniem naszego ekwipunku. 

Wędrujemy już od kilku lat i nie rzadko wchodzimy na wysokość ponad 1600m. n.p.m. 

Ponieważ mąż i ja przebiegliśmy już maraton w leguano, postanowiliśmy, że w tym roku 

na wędrówkę po górach też ruszamy boso! To była dobra decyzja i wspaniałe doznania.

Bez zadyszki pokonywałam strome wzniesienia i nie ślizgałam się na mokrych głazach. 

Nie musiałam zdejmować butów przed górskim potokiem, leguano szybko schły na nogach. 

Wieczorem w schronisku zmieniałam 

na czyściutkie leguano ballerina 

i czułam się jak dama spoglądając 

w rozgwieżdżone niebo.
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ZDROWO IŚĆ PRZEZ ŻYCIE

Innowacyjny patent  Leguano ® pozwala realizować 

pragnienie chodzenia boso wszędzie tam, gdzie mamy 

na to ochotę. Chodzenie boso to powrót do natury. 

Z każdym krokiem doznajemy uczucia odprężenia.

Odzyskujemy wigor, równowagę i większą świadomość 

własnego ciała. Chód staje się sprężysty, krok pewny, 

sylwetka wyprostowana. Ospałe mięśnie wracają do życia.

Korzystając  z darmowej akupresury, 

stymulujemy liczne, umiejscowione w stopach 

receptory zakończeń nerwowych, co pozytywnie wpływa 

na lepsze samopoczucie i ogólny stan zdrowia. 

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 

ustępują liczne dolegliwości:

bóle głowy i uporczywe migreny

bezsenność

bóle pleców  i stawów

mrowienie nóg

zastoje żylne

Zatem odpręż się i zrelaksuj: bądź boso wszędzie 

gdzie się da i tak często, jak to możliwe.

BIEGANIE NATURALNE - WIĘCEJ NIŻ TYLKO TREND

Bieganie naturalne – stało się modne. Amatorzy tego trendu preferują bieganie boso jako bardziej naturalne 

i anatomiczne, dające wiekszą siłę wybicia, lżejszy i bardziej harmonijny ruch. 

Poruszają się cicho, bezszelestnie w zgodzie z naturą lądując na sródstopiu, a nie na pięcie. 

Leguano wychodzi naprzeciw zwolennikom tego stylu biegania.



Europa 36 36/37 37 38 38/39 39 40 40/41 41 42 42/43 43

UK 3 1 2 4 4 1 2 5 5 1 2 6 6  1 2 7 7 1 2 8 8 1 2 9

US 5 5 1 2
6

6  1 2

6  1 2

7
7 1 2

8
8 1 2

8 1 2

9
9  1 2

10
10 1 2

10 1 2

11
11 1 2 12

leguano XS S M L

Damskie

Europa 46 46/47 47 48 48/49 49

UK 11 11 1 2 12 12 1 2 13 13 1 2

US 12 12 1 2 13 13 1 2 14 14 1 2

leguano XXL

Europa 38 38/39 39 40 40/41 41 42 42/43 43 44 44/45 45

UK 5 5 1 2 6 6  1 2 7 7 1 2 8 8 1 2 9 9  1 2 10 10 1 2

US 6 6  1 2 7 7 1 2 8 8 1 2 9 9  1 2 10 10 1 2 11 11 1 2

leguano S M L XL

Męskie

Europa 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 mm 130 140  150  165 175  195 210

leguano 22/23 24/45 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35

Dziecięce

primera blue primera marine classic redclassic blackballerina black

sneaker black

ballerina turkus sneaker turkus

leguanito turkusleguanito pink

ballerina blue

sneaker blue

leguanito blue

ballerina pink

aktiv
white

aktiv
yellow

aktiv
black

edycja limitowana

  

Model primera black dostępny jest także w rozmiarze 3XL (48-49).


