
FIXEDFEET
Коригиращи чорапи за кокалчета

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
Ефективно излекувайте болката в ставата на големия пръст на крака без хирургическа 

намеса.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:
1 чифт Коригиращи чорапи за кокалчета на краката

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Материал: найлон, полиуретан
Размер: S (36-38) / M (39-42)

ВНИМАНИЕ
∑ Не използвайте този продукт по начин, различен от обяснения в това ръководство 

за употреба, тъй като това може да доведе до повреди или наранявания.

∑ В случай, че продуктът причинява кожни раздразнения, незабавно спрете носенето 
и се консултирайте с лекар.

∑ Уверете се, че закопчалката не се придържа към други дрехи, тъй като това може да 
причини повреда на дрехите.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Гелът с висок медицински клас предпазва кожата по време на ходене и правене на 
упражнения. Меките подложки действат като буфер, защитавайки чувствителната област 
около кокалчетата, като така предотвратяват появата на болезнено триене.



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тези коригиращи чорапи могат да се носят 
дискретно с обувки, обикновени чорапи и чорапогащи. Могат да се носят с всякакви обувки, 
дори и официални. 
Този продукт е предназначен за носене на гола кожа.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА

∑ Изпиране на ръка на температура под 30 градуса.
∑ Да не се избелва. Използвайте неутрален препарат за пране, който не съдържа 

избелващи съставки.
∑ Изсушете продукта на място с добра вентилация далеч от пряка слънчева светлина, 

т.е. на сянка или в затворено помещение. Да не се поставя в сушилня.
∑ Да не се глади.
∑ Да не се носи на химическо чистене.

Инструкции за съхранение
Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина, високи температури или други условия, 
които могат да причинят повреда. 

Инструкции за рециклиране и изхвърляне

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци 
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда 
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови 

отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да 
върнете използвания продукт, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се 
свържете с търговеца, от където е закупен. Те ще се погрижат за екологичното му 
рециклиране.

Не забравяйте да поставите 
палеца на крака в частта с 
малката дупка на върха.

Издърпайте така, че долната 
част на стъпалото да се 
намести в големия отвор.

Отворете чорапите и 
пъхнете връхчетата на 
пръстите си през отвора.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на 
приложимите директиви на Европейската Комисия.


