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O ASICS Foot ID está de volta!
Sabia que é conveniente conhecer em profundidade a sua morfologia para adaptar o calçado ao
seu tipo de pé? E que a ASICS tem sapatilhas para cada tipo de passada?
O ASICS Foot ID permite a qualquer pessoa, mais ou menos ‘em forma’, tirar um “Bilhete de
Identidade” aos seus pés. Esta tecnologia permite conhecer em maior profundidade a sua
morfologia e que tipo de calçado desportivo lhe é mais adequado.

A tecnologia inovadora do Foot ID está de regresso às suas lojas preferidas. Nos próximos dois
meses, os técnicos da ASICS estarão ao seu dispor nas seguintes lojas:
10 e 11 de Março no El Corte Inglés de Lisboa
17 e 18 de Março na Decathlon de Almada
24 e 25 de Março na Athlete's Foot do Dolce Vita Tejo
31 de Março e 1 de Abril na Athlete's Foot do Colombo
7 e 8 de Abril na Sport Zone do CascaiShopping
14 e 15 de Abril na Sport Zone do Vasco da Gama
Em 1949, o Sr. Kihachiro Onitsuka começou a sua empresa de calçado desportivo (Onitsuka Co. Ltd) a fabricar
sapatos dentro do próprio quarto em Kobe, no Japão. Baseado na famosa frase em latim "Anima Sana in Corpore
Sano" (mente sã em corpo são) em 1977 surge a ASICS, através das siglas da frase. A marca foi fundada pelo Sr.
Kihachiro Onitsuka por acreditar que a melhor maneira de criar um estilo de vida saudável e feliz é promover a
felicidade e a boa condição física. Os produtos ASICS entraram nos Estados Unidos em 1977 carregando uma
incrível história da performance atlética e avanços técnicos, uma filosofia que ainda permanece até aos dias de
hoje.
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21 e 22 de Abril na Sport Zone da Baixa‐Chiado
Consulte os horários em pormenor em:
www.asics.pt/running/foot_id/
É fundamental fazer uma marcação através deste site para garantir a execução do teste,
mediante o pagamento de 10.00€ que se transformará num vale de desconto na compra de
produto de Running ASICS nas lojas parceiras.
Como funciona o FOOT ID
Tudo é possível de ser medido no seu pé, desde a sua largura, comprimento, arco plantar,
passando pela linha do calcanhar, passando pelo tipo de passada ou pelo ângulo do tendão de
Aquiles. O Footscan revela qualquer desvio em relação ao pé comum e identifica uma série de
dados que permite conhecer melhor a sua morfologia com o objectivo de compensá‐la com
vista a um andar mais equilibrado. A título de exemplo, muitos corredores com um ângulo de pé
pronador ou supinador poderão correr com menor esforço se o fizerem com os ténis
adequados.

Por pronação designa‐se a rotação
natural do pé para dentro (medial), zona
que absorve impactos quando o
calcanhar toca no chão.
Quando a morfologia do pé tem uma
pronação exagerada ou insuficiente, usar
calçado inadequado pode prejudicar e
causar lesões.
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O teste do FOOT ID é constituído por quatro passos: registo, preparação, análise através de um
scanner e aconselhamento.
•

Os dados pessoais de inscrição serão lidos e comparados com a base de dados de
análise de pés da ASICS, na qual estão guardados mais de 5.000 elementos de
medições de toda a Europa. Nesta fase é possível conhecer as características do
seu pé.

•

A forma é a base fixa sobre a qual um sapato é feito. Define a forma e o tamanho
do calçado, em termos de medidas. Existem diversos modelos para cada tipo de
pé e de dedos, bem como para cada modelo de calçado.

•

Durante o scanning, serão medidos os dois pés. Nessa medição é normal que
existam ligeiras divergências entre o pé esquerdo e o direito.

•

Das medições anteriores resulta o Bilhete de Identidade do pé.
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•

Graças a uma grande diversidade de ténis da linha Performance, a ASICS tem a
capacidade de sugerir modelos com diferentes tecnologias e materiais
incorporados, projectados para se adaptarem às necessidades e formato de cada
pé com conforto e eficiência. São tecnologias complexas, nem sempre visíveis
como o Trusstic Space, o Personal Heel Fit ou o Solyte.
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