
ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΤΑΝ Η ΜΟ∆Α ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!

H super stylish ζώνη της Christou 1910 είναι ειδικά σχεδιασµένη για να στηρίζει τέλεια τη µέση 
και να ξεκουράζει τη σπονδυλική στήλη, βοηθώντας τους µύες να χαλαρώσουν. Η τοπική 
αιµάτωση επιτρέπει στα ενεργά θρεπτικά συστατικά του αίµατος να «ταξιδέψουν» γρήγορα 
στο πονεµένο σηµείο και να αντιµετωπίσουν άµεσα την οσφυαλγία. Με 4 εύκαµπτες µπανέλες 
που ακολουθούν τη φυσική κίνηση του σώµατος και έξτρα πλαϊνούς ιµάντες, φοριέται πολύ 
εύκολα και αγκαλιάζει τη µέση κάνοντάς µας να νιώθουµε ασφάλεια και άνεση σε κάθε µας 
δραστηριότητα. Όπως όλα µας τα προϊόντα, πλένεται στο χέρι µε κρύο νεράκι!

ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

Περνάς πολλές ώρες όρθιος ή καθιστός; Είσαι επαγγελµατίας φωτογράφος, γιατρός, bartender, 
chef ή taxibeater; Μήπως είσαι easy rider και οργώνεις τους δρόµους µε τη µηχανή; Νέα µαµά; 
Tα βάρη που σηκώνεις (κυριολεκτικά και µεταφορικά) είναι πολλά; Μήπως είχες πάντα µια 
ευαισθησία στη µέση ή µια σχέση… τρόµου µε το λουµπάγκο; Μην αφήνεις την οσφυαλγία 
να «εξουσιάζει» τη ζωή σου! Άκου τη µέση σου και προστάτεψέ τη µε τον πιο stylish τρόπο 
(και δεν θα χάσεις)!

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

8 στους 10 ενήλικες θα εµφανίσουν πόνο στη µέση κάποια στιγµή της ζωής τους. Λίγο η φυσική 
φθορά των µεσοσπονδύλιων δίσκων που, ό,τι και να πιστεύουµε, όχι δεν είναι το ίδιο εύκαµπτοι 
όπως ήταν στην εφηβεία µας, λίγο η καθιστική ζωή (ναι, µιλάµε για τις ατέλειωτες ώρες στο 
γραφείο), µια απλή απότοµη κίνηση, ένα σήκωµα βάρους, µια έντονη αθλητική δραστηριότητα 
ή απλά ο πόνος περιόδου… δεν θέλει και πολύ για να νιώσουµε πόνο ή ενόχληση στη µέση µας 
ή να τη νιώσουµε ευάλωτη! Κάθε χρόνο η οσφυαλγία εκδηλώνεται στο 50% των ενηλίκων 
και στις περισσότερες περιπτώσεις ο πόνος οφείλεται σε µηχανικά και όχι παθολογικά αίτια. 
Αν παραµελήσουµε τα συµπτώµατα, ίσως και να νιώσουµε πόνο στα πόδια.

Επιδεσµικά
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