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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Η επιστραγαλίδα της Christou 1910 δηµιουργήθηκε για να στηρίζει τους τραυµατισµένους 
ή αδύναµους αστραγάλους και να τους προστατεύει από κακώσεις και επώδυνα διαστρέµµατα. 
Ενεργοποιώντας την αιµάτωση στην περιοχή του αστραγάλου βοηθάει στο ζέσταµα των µυών 
και των αρθρώσεων και ανακουφίζει από πόνο και οίδηµα. Οι ρυθµιζόµενοι αυτοκόλλητοι 
ιµάντες σταθεροποιούν την άρθρωση και εξασφαλίζουν άριστη εφαρµογή, ενώ οι εύκαµπτες 
πλαϊνές µπανέλες – 2 από κάθε πλευρά του αστραγάλου – επιτρέπουν ακόµη και την πιο έντονη 
κίνηση µε ασφάλεια! Φοβερά ελαφριά και άνετη, µε ανοιχτή φτέρνα για µεγαλύτερη ελευθερία 
κινήσεων, µπορεί να φοριέται όλη µέρα, κάθε µέρα, χωρίς να κουράζει το πόδι. Τέλος, χάρη στο 
έξυπνο design της εφαρµόζει το ίδιο καλά σε δεξί και αριστερό πόδι και φοριέται µε όλα 
τα παπούτσια – ναι, ακόµα και µε γόβες ή µοκασίνια! Όπως όλα µας τα προϊόντα, πλένεται 
στο χέρι µε κρύο νεράκι.

100% healthy move 100% safe&strong 100% cool!

ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μπάσκετ; Ποδόσφαιρο; Τρέξιµο; Ποδήλατο; Αναρρίχηση; Crossfit; TRX; Ακροβατικά; Ευαισθησία 
στον αστράγαλο; Όποια κι αν η καθηµερινότητά σου, η επιστραγαλίδα της Christou 1910 σου 
προσφέρει maximum προστασία, άνεση και ασφάλεια! Ιδανική και για άτοµα που έχουν 
τραυµατίσει τον αστράγαλό τους και είναι σε διαδικασία ανάρρωσης.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Το διάστρεµµα (στραµπούληγµα) είναι η συχνότερη, στατιστικά, τραυµατική βλάβη του 
ανθρώπινου σώµατος. Η έντονη αθλητική δραστηριότητα – ειδικά εάν δεν έχει γίνει καλή 
προθέρµανση – ένα λάθος βήµα σε ανώµαλο δρόµο, ένα πεζοδρόµιο που γλιστράει 
επικίνδυνα, τα πολύ ψηλά τακούνια, η βιασύνη να φτάσουµε κάπου, η αδρεναλίνη της στιγµής 
ή µια απροσεξία στις σκάλες, µας κάνουν παράτολµους ή απρόσεκτους και µπορούν να γίνουν 
η αιτία να τραυµατίσουµε τον αστράγαλό µας.  Υπολογίζεται ότι όλοι οι άνθρωποι θα υποστούν 
διάστρεµµα τουλάχιστον µια φορά στη ζωή τους, ενώ το 50% από αυτούς θα το υποστεί 
και στα δύο πόδια.

Επιδεσµικά
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