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TΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ cHIccO.

ΠΑΠΟΥΤΙA cHIccO 
ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

Κατά τους πρώτους μήνες της ζωής 
ενός μωρού τα πόδια τους αλλάζουν 
πολύ γρήγορα.
Όπως και οι ανάγκες τους. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να τα προστατεύουμε και 
να τα σεβόμαστε χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα, άνετα, ελαφριά και 
εύκαμπτα παπούτσια, δίνοντάς τους 
ελευθερία κινήσεων, ακολουθώντας 
και υποστηρίζοτας τη φυσιολογική 
τους ανάπτυξη.

Εύκαμπτα

Ακολουθούν και 
υποστηρίζουν την 
κίνηση του ποδιού.

Άνετα

Είναι άνετα και δίνουν στο 
πόδι ελευθερία κίνησης.

Πρακτικά

Είναι ευκολοφόρετα και 
ανθεκτικά.

Eλαφριά Διαπνέοντα

Δεν πιέζουν τους 
μύες.

Αφήνουν το πόδι να 
αναπνέει.



ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

0m+

Μέγιστη άνεση κίνηση για να 
ανακαλύπτουν το περιβάλλον τους.

Πολύ μαλακά, unstructured με 
στρογγυλεμένο σχήμα.

Οι ανάγκες του ποδιού

Το παπούτσι Chicco



ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

5m+

Γνωρίστε τα υποδήματα.

Ελαφριά και άνετα δίνουν 
στο πόδι την ελευθερία να 
εξερευνήσει.

Οι ανάγκες του ποδιού

Το παπούτσι Chicco



ΜΠΟΥΣΟΥΛΗΜΑ

m+ 9m+

ΦΥ Σ Ι Κ Ο

Π ΑΤ Η Μ Α

Οι ανάγκες του ποδιού

Ένα μαλακό, με ελαφριά 
κατασκευή παπούτσι που είναι 
εύκαμπτο σε όλα τα σωστά 
σημεία, για να συνοδεύει το 
μωρό στα πρώτα του βήματα. 
Διαθέτει την εσωτερική σόλα 
Chicco Natural Footprint.

Το παπούτσι Chicco

Εύκαμπτο και ελαφρύ, 
υποστηρίζει την κίνηση του 
ποδιού.



ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

12m+

Το πόδι απαιτεί ευλυγισία 
και συνεχή διέγερση, βασικά 
στοιχεία για σωστό σχηματισμό 
της καμπύλης.

Οι ανάγκες του ποδιού

Ένα παπούτσι που διαθέτει την 
εσωτερική σόλα Chicco Natural 
Footprint, η οποία διεγείρει το πόδι 
κατά τα πρώτα βήματα του μωρού. 
Ελαφρύ και ευέλικτο.

Το παπούτσι Chicco

ΦΥ Σ Ι Κ Ο

Π ΑΤ Η Μ Α



ΤΡΕΞΙΜΟ

3m+

Το πόδι πρέπει να μπορεί 
να κινείται ελεύθερα για 
να εδραιώσει τις κινητικές 
ικανότητές του.

Οι ανάγκες του ποδιού

Ένα πρακτικό παπούτσι το οποίο 
είναι εύκολο να φορεθεί, με την 
εσωτερική σόλα Chicco Natural 
Footprint να συνοδεύει την 
κίνηση του ποδιού.

Το παπούτσι Chicco

y+
   

Φ Υ Σ Ι Κ Ο

Π ΑΤ Η Μ Α



Μια φυσική κίνημα, όπως το περπάτημα, περιλαμβάνει 
μια σειρά δραστηριοτήτων: από τις νέες αισθήσεις στο 
πόδι του μωρού μέχρι την αναζήτηση σταθερότητας 
και ισορροπίας και τελικά την ενεργοποίηση των μυών.

Για να βοηθηθεί η σωστή ανάπτυξη του ποδιού, είναι 
επομένως ζωτικής σημασίας, να εξασφαλιστεί άμεση 
επαφή με ακανόνιστες επιφάνειες στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης του.

Ο μυς του ποδιού πρέπει να διεγείρεται συνεχώς, 
προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά και να οδηγήσει στο 
σωστό σχηματισμό της καμπύλης των πελμάτων.

ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΗ 
ΔΙΕγΕΡΣΗ.



                   

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΒΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝΑ ΒΡΕΦΙΚΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

Κάθε προϊόν της Chicco γεννιέται μετά από 
προσεκτική ανάλυση του τι είναι καλύτερο για την 
ευημερία του μωρού και της οικογένειας. Για να γίνει 
αυτό, το Βρεφικό Ερευνιτικό Κέντρο, συνεργάζεται 
με κορυφαίους ειδικούς: την επιστημονική ιατρική 
κοινότητα, τους γονείς και τα ίδια τα μωρά.

Η συνεχής συζήτηση με τους γονείς είναι απαραίτητη για 
την πλήρη κατανόηση των αναγκών του μωρού και της 
οικογένειάς.

Η συμπεριφορά του μωρού και η ψυχοσωματική του 
πρόοδος παρατηρούνται συνεχώς.

Κάθε λύση σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σε συνεργασία 
με τους καλύτερους εμπειρογνώμονες παιδιάτρους και 
παιδαγωγούς.

Ο ποδίατρος λέει Ο βιο-μηχανικός λέει

Ivan Magnano 
- Ποδίατρος

Mauro Testa
- Εργονομικός - Βιο-μηχανικός

Το πόδι έχει μια θεμελιώδη 
λειτουργία για την κινητική 
ανάπτυξη των παιδιών: 
λαμβάνει πληροφορίες 
από το περιβάλλον, ελέγχει 
την ισορροπία και δίνει 
σταθερότητα στην κίνηση. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο τα παπούτσια πρέπει να 
επιλέγονται με προσοχή και 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
αρμονική ανάπτυξη των ποδιών, 
σεβόμενοι τη φυσιολογία του.

Μέχρι το παιδί να γίνει 4 
ετών, τα πέλματά τους είναι 
φυσιολογικά επίπεδα. Κατά την 
άσκηση του περπατήματος 
σε ακανόνιστες επιφάνειες 
λαμβάνουν τα κατάλληλα 
ερεθίσματα που ευνοούν την 
ανάπτυξη της μυϊκής δομής και 
βαθμιαία οδηγούν στο σωστό 
σχηματισμό της καμπύλης του 
πέλματος.



                   

ΦΥΣΙΚΗ
ΔΙΕγΕΡΣΗ

cHIccO ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΤΗΜΑ

Οι μελέτες, σε βάθος, της Chicco, σχετικά 
με την ανάπτυξη των βρεφικών ποδιών 
οδήγησαν στη δημιουργία μιας εσωτερικής 
σόλας που μιμείται τη φυσική διέγερση που 
απαιτείται για το σχηματισμό της καμπύλης 
του πέλματος.

Μια αποκλειστική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, εσωτερική σόλα, εμπευσμένη 
σε συνεργασία με τον doc. Mauro Testa, 
εργονομικό και εμπειρογνώμονα στον τομέα 
της βιομηχανικής. Δοκιμασμένο από το Τμήμα 
Κινησιολογίας του Πανεπιστημίου της Παβία.
Η εσωτερική σόλα διαθέτει μαλακές ραβδώσεις 
που διεγείρουν απαλά το πέλμα του ποδιού, 
ενισχύοντας τη δομή των μυών και βοηθώντας 
έτσι στη φυσική διαμόρφωση της καμπύλης του 
πέλματος.

Περιοχή 
απορρόφησης 
κραδασμόν και 
διέγερσης.

Περιοχή διέγερσης και 
διαπνοής της βάσης 
των δακτύλων.

Περιοχή διέγερσης 
για την ανάπτυξη της 
καμπύλης του πέλματος.



Περιοχή 
απορρόφησης 
κραδασμών.

ΔΙΕγΕΡΣΗ ΑΝΕΣΗ

ΔΙΑΠΝΟΗ

Μαλακές ραβδώσεις 
για τη φυσική διέγερση 
του ποδιού και την 
βοήθεια ανάπτυξης 
της καμπύλης του 
πέλματος.

cHIccO ΦΥΣΙΚΟ
ΠΑΤΗΜΑ 
Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΣΟΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΛΜΑΤΟΣ. 

Εμπνευσμένα από

Μικρο-οπές που 
συμβάλλουν στη βελτίωση 
της φυσικής διαπνοής των 
ποδιών.

Φ Υ Σ Ι Κ Ο

Π ΑΤ Η Μ Α



ΤΙ ΝΑ
ΚΑΝΩ

Ελέγχετε τακτικά την ανάπτυξη 
του ποδιού και αλλάζετε 
παπούτσια όποτε χρειάζεται.

Επιτρέψτε στο πόδι να 
αναπνέει, επιλέγοντας 
παπούτσια κατασκευασμένα 
από φυσικά υλικά. 

Με τα κλειστά παπούτσια 
συνιστάται το παιδί να φοράει 
πάντα κάλτες.

Επιλέξτε παπούτσια με ένα 
ελαφρώς ψηλότερο το πίσω μέρος 
για να βοηθήσει τα μικρά στα 
πρώτα τους βήματα.

Επιλέξτε τα παπούτσια με 
ελαφριά, εύκλαμπτα πέλματα, 
τα οποία διευκολύνουν το 
περπάτημα χωρίς να πιέζουν 
τους μύες.

Αφήστε το παιδί να περπατάει 
ξυπόλητο σε ανόμοιες επιφάνειες. 
Αυτή η άσκηση βοηθά στον καλό 
σχηματισμό της καμπύλης του 
πέλματος.



ΤΙ ΝΑ
ΜΗΝ

ΚΑΝΩ

Μην επιλέγετε παπούτισα που 
περιορίζουν ή σφίγγουν το πόδι 
του παιδιού, ειδικά στο μπροστινό 
μέρος.

Μην βάζετε τα παπούτσια στο 
πλυντήριο, τα υλικά μπορεί να 
αλλοιωθούν κατά το πλύσιμο.

Μην αγοράζετε μεγαλύτερα 
παπούτσια, που μπορεί να 
τρίβωνται στο πόδι,  προκαλώντας 
causing φουσκάλες ή εκδορές.

Μην φοράτε λάθος παπούτσια 
στο παιδί, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε λανθασμένη στάση 
του σώματος.

Μην χρησιμοποιήστε ορθωτικά 
στηρίγματα ή ανατομικά πέλματα 
πριν σχηματιστεί πλήρως η 
καμπύλη του ποδιού, εκτός εάν 
το συστήνει ο παιδίατρος.



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ cHIccO
Διατίθονται σε βρεφικά καταστήματα

www.chicco.gr
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