Φροντίδα Ποδιού

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΣΤΕ ΤΡΙΑΘΛΗΤΗΣ Η ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΟΣ;
ΦΟΡΑΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΑΣ ΤΑΚΟΥΝΙΑ;
Ο αθλητισµός, όπως και η οµορφιά, θέλει θυσίες… Ρωτήστε έναν πρωταθλητή τριάθλου,
έναν µαραθωνοδρόµο ή απλώς µια γυναίκα που φοράει συχνά τακούνια και θα σας το
επιβεβαιώσει. Η Christou 1910 είναι δίπλα σε όλους όσους καταπονούν συστηµατικά τα δάχτυλά
τους από έντονη άσκηση και δραστηριότητα, καθώς και σε όλες τις γυναίκες που δεν θέλουν
να θυσιάσουν τίποτα από το στιλ τους, αλλά απαιτούν άνεση σε κάθε τους βήµα! Εµποτισµένος
µε ένα θεραπευτικό συνδυασµό βιολογικών αιθέριων ελαίων ιατρικού βαθµού (τα καθαρότερα
που µπορείς να συναντήσεις στη φύση), ο προστατευτικός σωλήνας δακτύλων επιτελεί
πολλαπλούς ρόλους: Μαλακώνει, προλαµβάνει και αποβάλλει φυσικά τους κάλους
µε την επαναλαµβανόµενη χρήση, καταπραΰνει και αναπλάθει την επιδερµίδα µε ισχυρή
επουλωτική δράση, ανακουφίζει από τον πόνο και µειώνει την τριβή µεταξύ των δακτύλων
και των παπουτσιών. Τέλος, αφήνει στο πόδι µια δροσερή αίσθηση φρεσκάδας και υγείας,
χάρη στα θεραπευτικά αρωµατικά µόρια που απελευθερώνονται σε µόλις 2’ από τη στιγµή
που θα το φορέσετε! Πλένεται στο χέρι µε κρύο 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, κατπραΰνει µοναδικά τις οστικές και
µυϊκές φλεγµονές.
∆εντρολίβανο Καµφοράς
Αναλγητική δράση, λόγω πρόκλησης υπεραιµίας στο σηµείο. Θα αυξήσει τη ροή του αίµατος
στο πόδι του κάλου από αγγειοδιαστολή, η οποία θα προκαλέσει µια αίσθηση θερµότητας
και τοπικήαναισθησία. Περιέχει επίσης µονοτερπενική κετόνη (αντισκληρωτικό).
Κέδρος του Ατλαντικού
Μοναδική ενυδατική δράση, µε σηµαντικές απολυµαντικές, αντιφλεγµονώδεις,
επανορθωτικές και επουλωτικές ιδιότητες. ∆ιατηρεί την ισορροπία στην επανόρθωση
των κυττάρων µε ταυτόχρονη θεραπευτική δράση: ∆ιεγείρει τη σύνθεση των κερατινοκυττάρων
στην επιδερµίδα.
Μέντα Πιπεράτη
Αναισθητικό άµεσης δράσης δια του ψύχους, αναλγητικό, αντικνησµικό, αντιφλεγµονώδες.
Παραθαλάσσια Πεύκη
Το αιθέριο έλαιο της τερεβινθίνης περιέχει ως επί το πλείστον µονοτερπένια (άλφα και
βήτα-πινένιο), που καταπολεµά την υπερκεράτωση. Περιέχει επίσης άλφα πινένιο, το οποίο
µε τις επουλωτικές του ιδιότητες ενισχύει τον Κέδρο του Ατλαντικού και βοηθάει σηµαντικά
στο να µαλακώνει τους κάλους και να τους βοηθάει να αποβάλλονται φυσικά.

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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