
JOANETE
Qual Sapato Feminino Ideal ?
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INTRODUÇÃO

Para quem tem Joanete, sabe como é difícil encontrar sapatos femininos 
adequados, principalmente para usar no dia a dia. Segue algumas dicas que 

vão te ajudar na hora de escolher o sapato ideal.



O QUE É JOANETE?

Joanete é uma elevação óssea que
se forma na articulação do dedão
do pé, esta saliência causa muita
dor quando se usa calçados
apertados, ou quando entra em
atrito com o calçado, costuma ser
uma região avermelhada e
muito sensível.

Uma das principais causas dessa
deformidade, é a compressão sob o
dedo, especificamente com o uso
de sapatos de bico estreito.

Outro fator que pode contribuir
para o surgimento de joanetes, é o
uso de saltos muito altos. O salto
extremamente alto, impulsiona o
peso do corpo para frente,
causando pressão nos dedos.



USE SAPATOS
CONFORTÁVEIS
• A nossa principal dica, é optar por 
calçados confortáveis, não use modelos 
muito apertados ou justos demais pois 
podem causar desconforto e machucar os 
pés.



TIRAS LARGAS

Modelos que possuem tiras mais largas 
acomodam melhor os pés, já os de tiras 
muito finas podem machucar e apertar.

Por isso dê preferência as tiras mais largas.



SALTO BAIXO

Dê preferência a salto mais baixos, saltos 
muito altos vão pressionar ainda mais os 
dedos e fazer com que a joanete aumente 
ainda mais.



MODELOS MAIS 
LARGOS
Escolha modelos mais largos com bastante 
espaço entre os dedos, para que não 
pressione a região. Modelos muito estreitos 
ou de bico fino além de causar dor, pode 
agravar ainda mais o problema.



RENOVE SEUS 
CALÇADOS

Seguir essas dicas simples, fará com que escolha
o sapato feminino ideal para sua joanete
sem sofrimento. E você pode começar por
renovar os seus calçados adquirindo o modelo
certo!



Encontre modelos em nosso site
www.lojamzq.com.brwww.lojamzq.com.br

http://www.lojamzq.com.br

