ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Επιθέματα για Φουσκάλες Hansaplast:
Μεγάλη ανθεκτικότητα και άμεση ανακούφιση από την
πίεση και τον πόνο

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, γινόμαστε
όλοι πιο ενεργητικοί! Ανεξάρτητα με το αν
κάνουμε

jogging

ή

πεζοπορία,

αν

περπατάμε συχνά μέσα στην πόλη ή αν
απλά κάνουμε μία ωραία, μεγάλη βόλτα,
αυτό που αναζητούμε διαρκώς είναι να
είμαστε έξω! Αυτό συνεπάγεται μία αλλαγή
για τα πόδια μας και την επιδερμίδα μας, που πρέπει να συνηθίσει τα διαφορετικά
παπούτσια και την αυξημένη πίεση στα κάτω άκρα. Ως αποτέλεσμα, ο κίνδυνος να
εμφανίσουμε φουσκάλες στα πόδια είναι αυξημένος. Ωστόσο, η λύση έρχεται με τα
νέα επιθέματα για φουσκάλες Hansaplast, με βελτιωμένη σύνθεση, χάρη στα οποία
μπορούμε να καλωσορίσουμε την άνοιξη χωρίς το άγχος απόκτησης φουσκαλών.

Παραμένουν στη θέση τους, ακόμα και κατά τη διάρκεια αθλητικών
δραστηριοτήτων ή μέσα στο ντους
Χάρη

στη

βελτιωμένη

υδροκολλοειδή

τεχνολογία, τα νέα επιθέματα για φουσκάλες
κολλάνε καλύτερα από ποτέ. Με εγγυημένο,
extra δυνατό κράτημα 48 ωρών, τα νέα
επιθέματα

προστατεύουν

ανεξαρτήτως

συνθηκών.

Η

το
ιδιαίτερα

δέρμα
λεία

επιφάνειά τους και οι απόλυτα επίπεδες άκρες

τους εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του επιθέματος στο σημείο τοποθέτησης. Χάρη
στην ευελιξία του υλικού, τα νέα επιθέματα για φουσκάλες Hansaplast
προσαρμόζονται σε κάθε μας κίνηση και δεν μετακινούνται. Ανεξάρτητα από το είδος
δραστηριότητας, είτε είμαστε μέσα στο ντους, είτε αθλούμαστε, είτε βρισκόμαστε σε
πεζοπορία, το επίθεμα προστατεύει αποτελεσματικά την πληγείσα περιοχή και είναι
εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό και τον ιδρώτα. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα εύκολο στη
χρήση με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμοστεί πιο γρήγορα και χωρίς κόπο.

Άμεση ανακούφιση από τον πόνο και ιδανική επούλωση χάρη στη
βελτιωμένη σύνθεσή του με υδρογέλη
Χάρη στην υδροκολλοειδή τεχνολογία,
σχηματίζεται

ένα

προστατευτικό

στρώμα με σύνθεση υδρογέλης, το
οποίο ανακουφίζει άμεσα από την πίεση
και τον πόνο, ενώ δημιουργεί τις
ιδανικές

συνθήκες

για

άμεση

επούλωση. Απορροφά το περιττό υγρό
από την πληγή και δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα, το οποίο αποτρέπει τη
συνεχή τριβή. Ταυτόχρονα, η πληγείσα περιοχή διατηρείται υγρή για να επιταχυνθεί
η επούλωση. Η διαδικασία αυτή επιταχύνει την ανάπτυξη των κυττάρων και
βελτιστοποιεί τον σχηματισμό νέου ιστού. Επιπλέον, η πληγή είναι ασφαλώς
προστατευμένη από το νερό και τα μικρόβια, επιτρέποντας την ανάπλαση του
δέρματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, το
επίθεμα ξεκολλάει από μόνο του και το δέρμα εμφανίζεται επουλωμένο. Τα νέα,
ανανεωμένα επιθέματα για φουσκάλες είναι ο σύμμαχός μας να χαρούμε την άνοιξη
με ανεμελιά.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

περιποίησης

ποδιών

επισκεφθείτε

:

http://www.hansaplast.gr/careforyourfeet.
Hansaplast Επίθεμα για Φουσκάλες (5 ή 6 τεμάχια) – Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής: €5,99
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σημ: Οι τιμές ραφιού των προϊόντων της BDF έγκεινται αποκλειστικά και μόνο στη

διακριτική ευχέρεια και στρατηγική των πελατών της, δηλαδή των καταστημάτων λιανικής.

Σχετικά με την Beiersdorf AG
Η εταιρία καλλυντικών Beiersdorf AG έχει έδρα το Αμβούργο στην Γερμανία και απασχολεί περίπου
16.500 εργαζομένους παγκοσμίως. Οι πωλήσεις το 2012 έφθασαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και η
εταιρία είναι εισηγμένη στο DAX από το Δεκέμβριο του 2008. Η Nivea, που ανήκει στη Beiersdorf, είναι
η Νο1 μάρκα περιποίησης και φροντίδας της επιδερμίδας παγκοσμίως*. Ανάμεσα σε άλλα ονόματα που
περιλαμβάνονται στο επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας είναι οι Eucerin, La Prairie, Liposan, 8x4
και Hansaplast. Η θυγατρική εταιρία tesa SE είναι ένας από τους παγκόσμιους κύριους κατασκευαστές
αυτοκόλλητων προϊόντων και συστημάτων για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τους καταναλωτές. Η
Beiersdorf έχει περισσότερα από 130 χρόνια εμπειρίας φροντίδας της επιδερμίδας και είναι γνωστή για
τα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα της.

*Πηγή: Euromonitor International Ltd. –NIVEA ως παγκόσμια μάρκα στις κατηγορίες Περιποίηση
Σώματος, Περιποίηση Προσώπου και Περιποίηση Χεριών-, στον τομέα της λιανικής, 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Έφη Καρανάσιου, Senior Brand Manager Hansaplast
T: 210 6600287 E: mailto:efi.karanasiou@beiersdorf.com

Ναταλία Καπούλα, Communications Director, H+K Strategies: 210 6281809,
natalia.kapoula@hkstrategies.com
Μαριλένα Παπαχαραλάμπους, Communications Manager, +K Strategies: 210
6281811, marilena.papacharalampous@hkstrategies.com

