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Ny højstol på det danske marked
Hos Kære Børn i Skive kan
man nu købe en ny type højstol til børn. Stolen kommer
fra Minui, som også producerer den populære HandySitt, som kan sættes på en
almindelig stol, hvis barnet
skal sidde tilbords uden for
de hjemlige rammer.
Det nye produkt er en selvstændig højstol til hjemmet,

På god fod - også
med løbesæsonen

ges som en sikker skammel
eller en lille trappestige i
køkkenet.
Højstolens øverste del,
det internationalt kendte og
prisbelønnede Minui HandySitt Sæde, fungerer også som
et transportabelt Sæde, der
let kan klappes sammen og
tages med på rejse eller besøg. Sædet kan monteres på
næsten alle voksenstole og
gøre dem til sikre, midlertidige højstole, så barnet altid
kan få en god plads ved bordet. minui HandySitt Sæde
kan leveres med ekstra ben,
så det kan bruges som en
sikker og sjov barnestol på
gulvet eller i haven.
De to dele sættes let sammen – uden brug af skruer
eller beslag. Det transportable Sædes forben placeres i
en lille »skål« på Minui HandySitt Stolen. Samtidig sikrer et stærkt og skjult magnetsystem, at Stol og Sæde
holdes sikkert sammen. Der
skal et helt bestemt vrid
og tryk til at adskille de to
dele.
Minui HandySitt Sædet
og HandySitt Stolen udgør
en designmæssig helhed,
når de er sat sammen til
Højstolen.
Familier, der allerede har
et HandySitt Sæde, kan købe
HandySitt Stolen separat.

men også til en tur i byen.
Minui HandySitt Højstol
er nytænkende design, hvor
funktionalitet og udformning smelter flot sammen.
Den nederste del, minui
HandySitt Stolen, fungerer
i sig selv som en komfortabel
og indbydende ekstra siddeplads til både store børn og
voksne. Den kan også bru-

Foråret er længe ventet
af de aktive sportsfolk,
der har snøret løbeskoene og står på spring for
at begynde den aktive
sæson udendørs. Men foråret betyder også, at fysioterapeuterne i Fysioterapien v/ Jan Metner, ser
mange flere sportsskader
- skader der måske kunne være undgået.
Fysioterapien v/Jan
Metner er en del af den
landsdækkende kampagne, hvor mere end
250 fysioterapeuter landet over er gået sammen
for at sætte fokus på den
sunde fod. Med kampagnen »Pas på foden« vil
fysioterapeuterne gerne
dele ud af deres viden
om, hvordan man med
en sund fod kan undgå
en række skader og skavanker.
Mange af de skavanker og skader, som er almindelige hos sportsfolk
og motionister, stammer
nemlig fra foden. Efterhånden ved de fleste, at
en god løbesko er vigtig,
men endnu vigtigere er
det, at den støtter foden
på den rigtige måde.

Minui har designet en stol,
der passer til HandySitt
sædet, og den samlede
højstol kan man købe hos
Kære Børn i Skive.

P OS MED
KOM OG HJÆL
GERET OG
AT TØMME LA
E ANDRE
SE ALLE VOR
GODE TILBUD

- En forkert fodstilling ved høj belastning
kan være årsag til smerter i fødder, knæ eller
ryg, og det er der mange,
der ikke ved. Vi vil gerne dele ud af vores viden
om hvordan skader kan
undgås, for der kan faktisk gøres noget ved disse
problemer på en forholdsvis nem måde, siger Jan
Metner, ejer af den lokale
klinik, Fysioterapien v/
Jan Metner, Christiansgade 15, Skive.
Et af de værktøjer, som
de 250 fysioterapeuter
er specialuddannet i, er
en dansk udviklet specialsål, som tilpasses individuelt til den enkelte fod. SuperSole, som
sålen kaldes, kan rette
op på en forkert fodstilling og give bedre stødabsorbering. SuperSole
fungerer populært sagt
som føddernes svar på
bøjlen til tænderne. Den
kan rette de skævheder i
kroppen, som skyldes en
forkert fodstilling, og sålen bruges af mange professionelle sportsfolk, der
udsætter deres fødder for
stor belastning.

Sålerne er dog ikke kun
beregnet til sportsfolk,
men kan bruges i mange
forskellige sammenhænge ud over sport. De kan
således også anvendes
i dagligdagen, til børns
fødder og de kan hjælpe
diabetes- og gigtpatienter, som ofte har problemer med fødderne.
Behandlingen af fodrelaterede problemer vil
ofte være en kombination af flere ting. Får man
anbefalet en indlægssål,
vil behandlingen også
omfatte øvelser og anden
fysioterapeutisk behandling.
Netop derfor forhandles SuperSole-sålerne
kun hos fysioterapeuter,
som er specialuddannet i
at sammensætte den rigtige behandling. En fodanalyse hos fysioterapeuten er derfor en god idé,
så er chancen større for
at der bliver investeret
i rigtige sko - uanset om
de skal bruges til motion
eller hverdag.
Læs mere om kampagnen, om den sunde fod på
hjemmesiden, www.paspåfoden.dk

VIGTIG MEDDELELSE
Arbejdsmiljøloven medfører, at disse sækkestørrelser udgår af vores
sortiment. Derfor sælges restlager nu til absolut laveste ”bær selv væk pris”
Sphagnum gødet 2 x 150 l

Gødning
Allround klorfattig
havegødning.
Ca. 3 kg pr. 100 m2

Emballagestørrelse
udgår

r selv væk pris

Bæ

Fremstillet af ren klynetørv. Anvendelig
til plantning af haveplanter og til jordforbedring, da der er tilsat gødning.

is

Bær selv væk pr
2 x150 LTR.

11995

2 x 25 kg

32995

Emballagestørrelse
udgår

Dolomitkalk 20 kg

Sphagnum grov 2 x 150 l

ugødet

Fremstillet af ren klynetørv.
Anvendelig til rhododendronbede
og til andre surbundsplanter.

Rækker ca. til 75 m2. Vigtigt med
tidlig tildeling af kalk, så din
Før
have er klar til senere optagelse
af gødning.

2 x150 LTR.

is

2 x 20 kg

3995

109

Emballagestørrelse
udgår

95

rabat

Bær selv væk pr

is

Bær selv væk pr

sæson

Emballagestørrelse
udgår

Gælder så længe lager haves!
Nordhavnsvej 10
7800 Skive
Tlf. 33 68 71 15

Marsk Stigs Vej 5
8800 Viborg
Tlf. 33 68 62 70

Jørgens Allé 33
8850 Bjerringbro
Tlf. 33 68 62 80

Genvej 5
7470 Karup
Tlf. 33 68 62 90

Bommen 11, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf. 33 68 60 90

Alle priser er angivet i DKK inkl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Mads Bjerres Vej 2
7500 Holstebro
Tlf. 33 68 70 65

Geddalvej 22, Ejsing
7830 Vinderup
Tlf. 33 68 70 71
www.land&fritid.dk

