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Mikor van szüksége a gyermekemnek először cipőre?
Kezdetben, amíg csak lehet, hagyja, hogy gyermeke mezítláb vagy 
(csúszásgátló) zokniban mozogjon. Így fejlődnek a legoptimáli-
sabban az inak és az izmok. Cipőre akkor érdemes gondolni, ha 
egyre magabiztosabbak a lépések, illetve amikor a gyermek már 
a szabadban is lépeget. 
A Superfit kiváló minősítést kapott a megkérdezett német, oszt-
rák és svájci ortopéd és gyermekorvosok 98%-ától. Az osztrák 
márka modelljeit 40 évvel ezelőtt a legjobb cipőtervező szakem-
berekkel és ortopéd orvosokkal közösen fejlesztették ki. Azóta 
is folyamatosan ellenőrzik és fejlesztik a lábbeliket, és azokat 
bölcsődékben, óvodákban és iskolákban is tesztelik a gyerme-
kek lábán.

A Superfit cipők több mint 45 országban kaphatók!
A cipők valódi kézműves munkával készülnek, egyedi, minőségi 
Superfit kaptafákra, a sarok, a fejrész és a talp optimális kialakí-
tásával. A legkorszerűbb technológiák és anyagok alkalmazásá-
val készülő rendkívül puha, rugalmas és könnyű cipők a legké-
nyelmesebbek a gyermekek számára. A Superfit gyermekcipők 
egyesítik magukban a minőséget és a modern dizájnt. A Gore-Tex 
membránnal és technológiával készített márkatermékek vízál-
lók, jól szellőznek, és a téli hidegben is melegen tartják a lábat. 
Technikusok vigyáznak a kiváló minőségre. Minden felhasznált 

alapanyagot a gyártás előtt és után fizikai és vegyi vizsgálattal, 
független német laboratóriumokban ellenőriztetnek.
Az ortopéd professzori szakvélemény alapján kiadott GYEM-
SZI-igazolás szerint: 
„A Superfit lábbelik viselésével egészséges, természetes módon 
fejlődhetnek a gyermeklábak, kialakításukkal megelőzhetők a láb 
statikai és deformitási problémái.”
A megfelelő cipő kiválasztása elősegíti a láb egészséges fejlő-
dését!  A Superfit készítői elnyerték a 2016 legjobb gyártó cége 
kitüntetést.
Superfit – kényelem, védelem, tartás, egészség!
Hogyan ítélik meg az orvosok a Superfit cipőket?
Milyen cipőtechnológiát és újításokat alkalmaz a Superfit?
Milyen a minőség-ellenőrzés a Superfit cipőknél?
Miért számolhatók el a Superfit gyermekcipők a magyar 
egészségpénztáraknál?
Válaszok és egyéb hasznos információ a www.superfit.hu olda-
lon található.
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