
FIXEDFEET
Hallux valgus-corrector

HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product.
Genees de pijn in uw grote teengewricht met deze niet-invasieve, niet-chirurgische hallux valgus-

behandeling.

PAKKET BESTAAT UIT:
1 paar hallux valgus-kous correctors

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: nylon, polyurethaan
Maat: S (36-38)/M (39-42)

WAARSCHUWINGEN
∑ Gebruik dit product niet op een andere manier dan in deze handleiding wordt uitgelegd, 

aangezien dit kan leiden tot schade of letsel.

∑ Als het product huidirritaties veroorzaakt, stop dan onmiddellijk met het dragen van het 
product en raadpleeg een arts.

∑ Zorg ervoor dat de sluiting niet aan andere kleding kleeft, aangezien dit de kleding kan 
beschadigen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gel van medische kwaliteit beschermt de huid tijdens het lopen en sporten. Het gelkussen werkt 
als een buffer om het gevoelige gebied van de hallux valgus af te schermen om pijnlijke wrijving te 
voorkomen.



BEDOELD GEBRUIK EN KENMERKEN: Deze hallux valgus-beschermer kan discreet in schoenen, 
sokken en kousen worden gedragen voor onzichtbare bescherming. Kan in alle soorten schoenen 
worden gedragen, inclusief uw meest elegante paar. 
Dit product is bedoeld om direct op de huid te worden gedragen.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

∑ Handwas onder de 30 graden.
∑ Niet bleken. Gebruik een neutraal wasmiddel dat geen witmakers of blekende 

ingrediënten bevat.
∑ Droog het product op een goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht, 

d.w.z. in de schaduw of in een kamer. Droog niet in de droogtrommel.
∑ Niet strijken.
∑ Niet stomen.

Bewaarinstructies
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of andere omstandigheden die 
schade kunnen veroorzaken. 

Instructies voor recycling en verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een 

verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om 
uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u 
contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor 
milieuvriendelijke recycling.

Zorg ervoor dat u de grote
teen in het gedeelte met het 
kleine gaatje in de punt steekt.

Trek zodat de achterkant van 
de voet door de grote opening 
past.

Maak het product open en 
steek de toppen van de tenen 
door de opening.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


