Φροντίδα Ποδιού

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΤΣΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ένα προστατευτικό FILM για το κότσι σας!
Αχ αυτό το κότσι… Πώς γίνεται ένα τόσο δα µικρό κοκαλάκι να προκαλεί τόσο πόνο;
Για να διευκολύνουµε την καθηµερινότητα όσων ζουν µε κότσι, στη Christou 1910
δηµιουργήσαµε ένα µαλακό βοήθηµα, που ευθυγραµµίζει το µεγάλο δάκτυλο
και δεν αφήνει τα δάκτυλα να «σταυρώσουν». ∆ηµιουργώντας ένα προστατευτικό στρώµα
πάνω από το προεξέχον οστό, µειώνει την πίεση και την τριβή του παπουτσιού και ανακουφίζει
την πονεµένη περιοχή. Πώς; Με τη µοναδική καινοτοµία µας: Ένα θεραπευτικό συνδυασµό
βιολογικών αιθέριων ελαίων ιατρικού βαθµού (τα καθαρότερα που µπορείς να συναντήσεις
στη φύση), τα οποία απελευθερώνονται σε µόλις 2’ από τη στιγµή που θα το φορέσετε!
Με µοναδική αναλγητική, χαλαρωτική, επουλωτική και αντιφλεγµονώδη δράση,
όπως την προσφέρει η Μητέρα Φύση, καταπραΰνουν το κότσι σας και αφήνουν το πέλµα
υπέροχα µαλακό και δροσερό και στη σωστή του θέση! Φοριέται µε όλα σας τα παπούτσια
και πλένεται στο χέρι µε χλιαρό νερό.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΩΝ
Βάλσαµο
Πιστοποιηµένο έλαιο από την ελληνική χλωρίδα και πιο συγκεκριµένα από τον Πάρνωνα
Λάδι µε την πιο ισχυρή δράση για τραύµατα και φλεγµονές. Αναλγητικό, ισχυρό επουλωτικό,
αναπλαστικό της επιδερµίδας και τονωτικό των µυών, καταπραΰνει µοναδικά τις οστικές και
µυϊκές φλεγµονές.
Γωλθέρια
Ισχυρό αναλγητικό, ισχυρότατο αντιφλεγµονώδες, αντιρρευµατικό, σπασµολυτικό.
Ευκάλυπτος Λεµονώδης
Αποτελεσµατικό σπασµολυτικό, ισχυρό αντιφλεγµονώδες, αντιρρευµατικό, αναλγητικό,
καταπραϋντικό της επιδερµίδας και αντιµυκητιακό.
Λεβαντίνη Super
Ισχυρό σπασµολυτικό, αντιφλεγµονώδες, ηρεµιστικό, χαλαρωτικό.
Μέντα Πιπεράτη
Αναισθητικό άµεσης δράσης δια του ψύχους, αναλγητικό, αντικνησµικό, αντιφλεγµονώδες.
Ιλλίτης
Απορροφά δραστικά τους ρύπους και τις τοξίνες απο το δέρµα.
Καολινίτης
Ευνοεί τους επουλωτικούς µηχανισµούς του δέρµατος, ρυθµίζει το PH και επενεργεί τοπικά
στους ερεθισµούς.

TIP
Τα βιολογικά αιθέρια έλαια είναι ζωντανά, φυσικά αποστάγµατα µε συγκεκριµένη
διάρκεια ζωής. Κάθε φορά που έρχεται σε επαφή µε το πέλµα σας, το επίθεµα απελευθερώνει
το θεραπευτικό µείγµα, το οποίο απορροφάται άµεσα από την επιδερµίδα του ποδιού.
Η ανανέωση των επιθεµάτων θρέφει την καταπονηµένη περιοχή και σας ανακουφίζει
από τον πόνο άµεσα, καθώς απολαµβάνετε στο µέγιστο τις θεραπευτικές ιδιότητες των έλαιων,
οι οποίες λειτουργούν σαν σπα, αλλά και ως ένα φυσικό «παυσίπονο» στο σηµείο του πόνου.
Κυριολεκτικά το φοράτε και δεν πονάτε!
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