VEĽKÝ KROK K
PRVEJ TOPÁNKE
Prvé kroky sú nezabudnuteľným okamihom pre dieťa
a rodičov. Keď k tomu dôjde, je to odlišné pri každom
dieťati.
V zásade by ste mali nechať svoje dieťa skúmať svet
naboso, až kým nebude bezpečne stáť na nohách.
Až potom odporúčame flexibilné detské topánky na
prvé kroky pre vonkajšie dobrodružstvá, pri chôdzi
doma naboso alebo s papučami.

MALÉ CHODIDLÁ
SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ.

Všetky naše detské topánky sú testované podľa
najprísnejších smerníc kvality. Je zaručené dobré

SUPER

KONTROLNÝ ZOZNAM
SPOLOČNOSTI HUMANIC:
zmerajte v stoji OBE chodidlá
každé 2 až 4 mesiace
dávajte pozor na správne
pridanie dĺžky 9 – 12 mm
a vhodný objem
flexibilná oblasť ohýbania a stabilné
držanie päty
ľahké a priedušné materiály
poraďte sa s našimi odborníkmi
na obuv spoločnosti HUMANIC

SUPER

SPRIEVODCA
PRE DETSKÚ
OBUV

spracovanie a vysoký komfort pri nosení.
Funkčnosť sa v spoločnosti HUMANIC píše veľkými
písmenami. Preto pripisujeme veľký význam
rade modelov s membránami Tex membránam,
ktoré umožňujú dobrú klímu pre chodidlo tým,
že zabraňujú prenikaniu vlhkosti do topánky, ale
uvoľňujú vlhkosť smerom von.
Spoločnosť HUMANIC reprezentuje
v segmente detskej obuvi:
veľmi opatrné spracovanie
použitie vysokokvalitných materiálov
funkčnosť a vhodnú formu pre každé
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dieťa, ktoré podporujú zdravý vývoj
voľnosť pohybu a trendové modely
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SEDIA NIELEN
DOBRE, DOKONCA
VÝBORNE!

PRI KÚPE DETSKEJ
OBUVI MAJTE OČI
OTVORENÉ.

Nájsť detské topánky, ktoré perfektne sedia, nie je

OA Dr. Patrick Niederle je špecialista na ortopédiu

vždy celkom jednoduché. Ale o to dôležitejšie.

a ortopedickú chirurgiu a vie, aké je dôležité zvoliť

Prečo, to sa dozviete v tomto letáčiku.

vhodnú obuv: „Rovnako ako charakter detí sú

Naši odborníci na obuv v HUMANICU vždy venujú
dostatok času na nájdenie správnej obuvi pre Vaše
dieťa. Poradenstvo je obzvlášť dôležité pre detskú
obuv aby sa chodidlá zdravo vyvíjali a malé nožičky
sa cítili dobre.

ich chodidlá rovnako odlišné, a preto si vyžadujú
osobitnú pozornosť. Líšia sa dĺžkou, šírkou, ale
aj polohou v členku. To všetko musí zohľadniť
topánka. Na jednej strane by deti mali mať v topánke
maximálnu voľnosť, na druhej strane by topánka mala
podporovať a chrániť chodidlá.
Je dôležité, aby ste chodidlo odmerali správne,

TIPY NA NÁKUP
OBUVI
NEZABUDNITE NA MERANIE!
Približne každé 2 mesiace, ale najneskôr každé 4
mesiace, by sa mali odmerať OBE chodidlá v stoji.
Naši odborníci na obuv v HUMANICU Vám pritom
radi pomôžu.

PRIESTOR, PROSÍM!
Detské chodidlá potrebujú priestor na pohyb a rast.
Preto je optimálny priestor na dĺžku pre veľmi malé
deti plus 9 mm a pre trochu väčšie deti 12 mm.

pretože dieťa nedokáže povedať, či mu topánka sedí,
alebo je príliš malá alebo príliš veľká.
Správna veľkosť je dôležitá, pretože zdravé detské
chodidlo je základom funkčného chodidla dospelej
osoby bez zdravotných problémov.
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Pri nákupe detskej obuvi venujte pozornosť
kvalitným, priedušným a ľahkým materiálom, pružnej
podošve, zosilnenej oblasti špičky a stabilnému
držaniu päty.
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