Παιδικά

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρωµα από… παιδικές αναµνήσεις!
Τι πιο όµορφο για τα παιδιά απ’το να συνδέουν το ασταµάτητο κυνηγητό, τις σκανταλιές
και τις βόλτες για παιχνίδι µε ζωηρές νότες από αιθέρια έλαια σε κάθε τους βήµα;
Οι παιδικοί, αρωµατικοί πάτοι της Christou1910, βασισµένοι στην επιστήµη της
κλινικής αρωµατοθεραπείας, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στα αεικίνητα
παιδικά ποδαράκια τη φροντίδα που χρειάζονται, φέρνοντας όλη τη σοφία της
φύσης στα… παπούτσια τους!
Τα βιολογικά αιθέρια έλαια από 100% οργανικό τεϊόδεντρο και µέντα των αγρών µε γνωστή
αντιµυκητιασική, απολυµαντική και αποσµητική δράση, εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε συνδυασµό
µε τις αρωµατικές
νότες από γλυκό πορτοκάλι και αιθέριο έλαιο petitgrain, απορροφούν κάθε δυσάρεστη
οσµή, δηµιουργώντας ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον, για το παιδικό πόδι. Η αίσθηση
φρεσκάδας, δροσιάς και υγιεινής τα συντροφεύει σε όλες τους τις δραστηριότητες µέχρι
το τέλος της µέρας!
Οι πάτοι βρίσκουν το «σπίτι» τους µέσα στα παιδικά παπούτσια, σαν ένα µαλακό
στρώµα για το τρυφερό πέλµα των µικρών µας φίλων! Η ειδική τους σύνθεση
από φυσικό, µαλακό latex,ένα παχύρευστο ελαστικό γαλάκτωµα, που συλλέγεται
απο τον φλοιό του δέντρου Para Rubber Tree, εµποδίζει τις τριβές και τους τραυµατισµούς,
επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να ακροβατούν στον κόσµο της φαντασίας τους
µε ξεγνοιασιά κι ασφάλεια!

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Επειδή ορισµένες φορές τα παιδιά παραβλέπουν τις ενοχλήσεις από την αρχή
της εµφάνισής τους, συγκεντρώσαµε κάποιες ενδείξεις που θα σας βοηθήσουν:
Το κύριο συµπτώµα της ανάπτυξης µυκήτων µέσα στο παπούτσι, που µε τη σειρά
τους µεταναστεύουν στο παιδικό πόδι είναι η έντονη φαγούρα. Το παιδί ξύνεται,
παραπονιέται, η περιοχή σιγά σιγά κοκκινίζει και µετά ασπρίζει σαν να έχει
ξηροδερµία, ενώ µερικές φορές συνοδεύεται και από άσχηµη µυρωδιά.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;
∙ Τα παιδιά περνούν περίπου 30 ώρες την εβδοµάδα φορώντας τα καθηµερινά τους παπούτσια.
Είναι σηµαντικό να τους εφαρµόζουν σωστά και να έχουν επαρκή χώρο, ώστε να επιτρέπουν
στα πόδια να αναπνέουν.
∙ Η πιο συνηθισµένη µυκητίαση στα παιδιά, είναι αυτή των µεσοδακτυλίων πτυχών στο πόδι
ή αλλιώς και «πόδι του αθλητή».
∙ Ο µύκητας προτιµά τις υγρές και ζεστές περιοχές γι’αυτό συνήθως αναπτύσσεται ανάµεσα
στα δάχτυλα των ποδιών, που ιδρώνουν πιο συχνά µέσα στα παπούτσια. Γι’αυτό και είναι καλό
οι πάτοι να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε περίπτωση φθοράς τους.

