
ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ STRETCHING ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ!
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΦΩΣΗ

Ο ιµάντας έλξης της Christou 1910 έρχεται να γίνει η εύκολη, καθηµερινή µας συνήθεια! Με 
φιλικά για το δέρµα υλικά και µαλακά µαξιλαράκια κάτω από τις µασχάλες, προσφέρει ένα 
φυσικό stretching στην πλάτη και βοηθάει σηµαντικά τη σπονδυλική στήλη, το λαιµό και τον 
αυχένα να ξεπιαστούν. 30’ µε 1 ώρα την ηµέρα είναι αρκετά για να νιώσουµε τη διαφορά και να 
βοηθήσουµε τον κορµό να ισιώσει, να ξεκουραστεί και να επανακτήσει σιγά-σιγά την… 
περηφάνια του! Και για εσένα που (κακώς) καµπουριάζεις, ο ιµάντας έλξης θα γίνει η εσωτερική 
φωνή µέσα σου, που θα σου θυµίζει να περπατάς, να κάθεσαι, αλλά και να στέκεσαι σωστά! Tι 
περιµένεις; ∆οκίµασε σήµερα το «δισκοπότηρο» της συλλογής µας! 
Όπως όλα µας τα προϊόντα, πλένεται στο χέρι µε κρύο νεράκι.

ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

«Χτυπάς» 12ωρα στο γραφείο; Έχεις αυχενικό; Πονοκεφάλους; Νιώθεις τους µύες σου 
άκαµπτους; Κάποιες φορές σε πιάνει και το αριστερό σου χέρι; Κάθε µέρα υπόσχεσαι ότι θα 
διορθώσεις τη στάση σου στη δουλειά, στο σπίτι, στη βόλτα, σε όλες τις καθηµερινές σου 
δραστηριότητες και το θυµάσαι µόνο όταν πιάνεται ο αυχένας σου  ή «κλειδώνει» η πλάτη σου; 
Από µικρός ακούς συνέχεια τη φράση «Μην καµπουριάζεις»; Μήπως έχεις τάση για σκολίωση ή 
κύφωση; ∆οκίµασε σήµερα τον ιµάντα έλξης της Christou 1910 για να νιώθεις και να δείχνεις 
καλύτερα κάθε στιγµή, όπου κι αν είσαι!

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Σκυµµένος όλη µέρα πάνω από έναν υπολογιστή, σφιγµένος από το άγχος, ο κορµός του 
σώµατος συνθλίβεται και πονάει και διαµαρτύρεται! Το ιδανικό θα ήταν ένα καλό µασάζ, ειδικές 
διατάσεις ή ακόµα καλύτερα µια απόδραση σε ένα εξωτικό θέρετρο, χωρίς υποχρεώσεις και “to 
do” lists. Επειδή, όµως, όλα αυτά δεν αποτελούν κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας, καλό θα 
ήταν να ακούµε το σώµα µας και να του προσφέρουµε ξεκούραση όσο πιο συχνά µπορούµε. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι χρειάζονται 6 εβδοµάδες για να αποκτήσεις µια καινούρια συνήθεια. 
Μήπως ήρθε η ώρα;

Επιδεσµικά
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