
FIXEDFEET
Bütyökkorrigáló

HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Gyógyítsa meg a nagylábujj ízületének fájdalmát ezzel a sebmentes, műtétmentes bütyök 

kezeléssel.

A CSOMAG TARTALMA:
1 pár bütyök korrigáló lábujjvédő

TERMÉKLEÍRÁS:
Anyag: nejlon, poliuretán
Méret: S (36-38)/M (39-42)

FIGYELMEZTETÉSEK
∑ Ne használja a terméket a használati útmutatóban leírtakon kívül másra, mert az 

károsodáshoz vagy sérüléshez vezethet.

∑ Amennyiben a termék bőrirritációt okoz, azonnal hagyja abba a termék viselését és 
forduljon orvoshoz.

∑ Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem ne tapadjon más ruhákhoz, mert ez károsíthatja azokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Az orvosi minőségű gél védi a bőrt járás és testmozgás közben. A gélpárna védi az érzékeny bütyök 
területét, hogy megelőzze a fájdalmas kidörzsölődést.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS ÉS JELLEMZŐK: Ez a bütyökkorrektor diszkréten viselhető cipő, zokni és 
harisnya alatt, miközben láthatatlan védelmet biztosít. Mindenféle cipővel viselhető, még a 
legelegánsabbakkal is. 



A terméket közvetlenül a bőrön kell viselni.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

∑ 30 fok alatti kézi mosás.
∑ Ne használjon fehérítőt. Használjon semleges mosószert, amely nem tartalmaz klórt vagy 

fehérítő összetevőket.
∑ Közvetlen napfénytől védett, jól szellőző helyen szárítsa meg a terméket, például 

árnyékban vagy egy szobában. Nem szárítható szárítógépben.
∑ Nem vasalható.
∑ Ne tisztítsa szárazon.

Tárolási útmutató
Ne tegye ki közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek vagy más, károsító körülményeknek. 

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 

hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi 
erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse 
fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket 
vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.

Ügyeljen arra, hogy a nagy 
lábujját a kis lyukkal ellátott 
részbe tegye.

Húzza meg annyira, hogy a 
lábfej hátsó része átférjen a 
nagy nyíláson.

Nyissa szét a terméket és 
tegye át a lábujjak hegyét a 
nyíláson.


