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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειδικά σχεδιασµένο για super mamas - to - be!
Ένα παιδάκι σου αλλάζει ολόκληρη τη ζωή! ∆εν χρειάζεται να σου αλλάξει και τα πόδια…
Το καλσόν διαβαθµισµένης συµπίεσης είναι ειδικά σχεδιασµένο για να υποστηρίζει αυτή
την ευαίσθητη περίοδο της ζωής σου, διασφαλίζοντας την καλή κυκλοφορία του αίµατος.
Με την ανακουφιστική δράση του µασάζ και την άσκηση συνεχούς πίεσης στα πόδια σου –
που πια σηκώνουν το βάρος δύο ανθρώπων – προλαµβάνει τη φλεβίτιδα και τους κιρσούς
και µειώνει εντυπωσιακά το πρήξιµο, την κούραση και τον πόνο. Υπερ-ανθεκτικό, στηρίζει
κάθε σου δραστηριότητα και σε βοηθάει να παραµείνεις δραστήρια. Φοριέται από την πρώτη
µέρα που θα µάθεις τα ευχάριστα νέα! Όσο και να µεγαλώσει η κοιλίτσα σου, το διχτάκι
µπροστά είναι πολύ ελαστικό και ακολουθεί την οµαλή ανάπτυξη της κοιλιάς, χωρίς
να πιέζει καθόλου. Μόνο υποστηρίζει. Με το καλό να το κρατήσεις στην αγκαλιά σου!

ΠΛΕΞΗ & ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Η ελαστική, διπλή πλέξη (75% polyamide, 25% elastane) αγκαλιάζει τα πόδια και την κοιλίτσα
σας, αφήνοντας µια εξαιρετικά απαλή και ζεστή αίσθηση, ιδανική για όλες τις κρύες –
και όχι µόνο – µέρες του χρόνου. Οι high-tech ίνες χαρίζουν υπέροχο, µατ αποτέλεσµα και
καλύπτουν τις ατέλειες, για λεία και καλοσχηµατισµένα πόδια και είναι ειδικά σχεδιασµένες
για να µην χάνουν την ελαστικότητά τους ακόµη και µετά από καθηµερινή χρήση. Για άνεση
και οµορφιά σε κάθε σας βήµα, το ενισχυµένο – χωρίς ραφές – τελείωµα κρατάει το καλσόν
σταθερό και δεν το αφήνει να γλιστρήσει και όλα αυτά χωρίς να σφίγγει και να διαγράφει!

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
Όλοι χρειαζόµαστε λίγη φροντίδα… το ίδιο και τα ρούχα µας! Χαρίστε στο καλσόν σας
την πιο απαλή φροντίδα και διατηρήστε το σαν καινούριο για πάαααρα πολύ καιρό,
ακολουθώντας δύο απλά tips! Αν έχετε χρόνο, το καλύτερο είναι να το πλύνετε στο χέρι µε
χλιαρό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό, τρίβοντας απαλά. Αν όχι, το βάζετε σε ένα δίχτυ
προστασίας ή µια µαξιλαροθήκη και ρυθµίζετε το πλυντήριό σας στην πλύση για ευαίσθητα.
Μην ξεχνάτε! Η σωστή φροντίδα είναι πολύ σηµαντική, ειδικά για τα ρούχα που φοράµε,
άρα και ταλαιπωρούµε, καθηµερινά!

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
Το 30% των γυναικών στην πρώτη τους εγκυµοσύνη και το 55% των γυναικών που είχαν
δύο ή περισσότερες εγκυµοσύνες αποκτά φλεβίτιδα. Κατά την εγκυµοσύνη, επειδή παράγεται
επιπλέον αίµα για την ανάπτυξη του εµβρύου, η πίεση που ασκείται στα αγγεία και στις φλέβες
των ποδιών είναι αυξηµένη, µε αποτέλεσµα τα αγγεία να µην αντέχουν το βάρος και να σπάνε.
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