Φροντίδα Ποδιού

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Μια «Φυτική Ασπιρίνη» για τα πόδια σας!
Ξέρετε ποιο σηµείο του πέλµατος δέχεται όλο το βάρος του σώµατός µας όταν σηκώνουµε
το πόδι µας και ετοιµαζόµαστε να κάνουµε το επόµενο βήµα; Το µετατάρσιο! Στη Christou 1910
δηµιουργήσαµε ένα εξαιρετικά µαλακό µαξιλαράκι, που φοριέται άνετα µε όλα σας τα παπούτσια!
Αντικραδασµικό, µειώνει την τριβή στο µετατάρσιο και λειτουργεί προστατευτικά στο πόδι,
ανακουφίζοντας από τον πόνο και την αίσθηση καψίµατος κάτω από τα δάχτυλα. Αυτό, όµως,
το κάνουν τα περισσότερα επιθέµατα… Το δικό µας προχωράει ένα βήµα παρακάτω! Ψάξαµε
να βρούµε πιο δραστικές λύσεις για τον πόνο και τις βρήκαµε στην κλινική αρωµατοθεραπεία.
Εµποτισµένο µε ένα θεραπευτικό συνδυασµό βιολογικών αιθέριων ελαίων ιατρικού βαθµού
(τα καθαρότερα που µπορείς να βρεις στη φύση) βοηθάει πολλαπλά το πόδι: Χαλαρωτικό,
επουλωτικό, µε ισχυρή αντιφλεγµονώδη δράση, καταπραΰνει και αναπλάθει την επιδερµίδα,
ενυδατώνει, προστατεύει από κάλους και σκληρύνσεις, απαλλάσσει από τον πόνο και αφήνει
στο πόδι µια δροσερή αίσθηση φρεσκάδας και υγείας, χάρη στα αρωµατικά µόρια
που απελευθερώνονται σε µόλις 2’ από τη στιγµή που θα το φορέσετε. 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.
Άρκευθος
Αποσυµφορητικό φλεβών και λεµφαγγείων, αντιµυκητιακό, διεγερτικό του κυκλοφορικού,
φλεβοτονικό.
Λεβάντα γνήσια
Πιστοποιηµένο ελληνικό έλαιο από τις Σέρρες
Ισχυρό σπασµολυτικό, ηρεµιστικό, χαλαρωτικό, ισχυρό επουλωτικό και αναγεννητικό της
επιδερµίδας, εξαιρετικό αναλγητικό, αντιβακτηριακό.
Ιλλίτης
Πράσινη άργιλος µε µεγάλη θεραπευτική αξία, λόγω των απορροφητικών της ιδιοτήτων.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ενεργεί σαν «αντλία» και απορροφά δραστικά τους ρύπους και τις τοξίνες
απο το δέρµα.
Καολινίτης
Λευκή άργιλος. Χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην κοσµητολογία για περιποίηση προσώπου
και σώµατος, γιατί 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!

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
Ο µέσος άνθρωπος κάνει 8.000 µε 10.000 βήµατα την ηµέρα, που σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια
της ζωής του θα κάνει 4 φορές το γύρο του κόσµου. Μία µικρή ανωµαλία στη λειτουργία
του ποδιού πολλές φορές οδηγεί σε προβλήµατα ψηλά στις αρθρώσεις του σώµατος,
προκαλώντας πόνο και δυσφορία στα γόνατα, στους γοφούς και χαµηλά στη µέση.
Γι’ αυτό µην αγνοείτε τα σηµάδια και αναζητήστε άµεσα λύσεις!
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