
FIXEDFEET
Opaska na haluksy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
To nieinwazyjne, niechirurgiczne rozwiązanie umożliwiające redukcję bólu powodowanego przez 

haluksy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 para opasek do korekcji haluksów

SPECYFIKACJA PRODUKTU:
Materiał: nylon, poliuretan
Rozmiary: S (36–38) / M (39–42)

OSTRZEŻENIA
∑ Nie należy używać produktu w sposób inny niż opisano w niniejszej instrukcji, ponieważ 

może to prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.

∑ W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, należy natychmiast przerwać jego 
stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

∑ Należy upewnić się, że zapięcie jest właściwie zamknięte; niewłaściwe zapięcie może 
spowodować uszkodzenie ubrań.

INSTRUKCJE:
Żel klasy medycznej chroni skórę podczas chodzenia i ćwiczeń. Podkładka żelowa działa jak bufor, 
chroniąc wrażliwy obszar stopy, aby zapobiec wystąpieniu bolesnych otarć.



PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA: Opaska na haluksy zapewnia niezauważalną ochronę i 
można ją nosić razem z butami, skarpetami i pończochami. Można ją nosić do wszystkich rodzajów 
butów, również z eleganckich. 
Produkt jest przeznaczony do noszenia bezpośrednio na skórze.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

∑ Prać ręcznie w temperaturze poniżej 30 stopni.
∑ Nie wybielać. Używać neutralnego detergentu, który nie zawiera składników 

wybielających.
∑ Produkt należy suszyć w miejscu o dobrej wentylacji, w cieniu lub wewnątrz 

pomieszczenia, nie wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Nie 
należy suszyć w suszarce bębnowej.

∑ Nie prasować.
∑ Nie czyścić chemicznie.

Instrukcje dotyczące przechowywania
Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich 
temperatur lub innych czynników, które mogą spowodować jego uszkodzenie. 

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 

przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody 
ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 

Należy upewnić się, że duży palec u 
stopy znajduje się w części 
zakończonej małym otworem.

Dopasować tak, aby pozostała 
część stopy znajdowała się w 
dużym otworze.

Opaskę należy umieścić na stopie 
w taki sposób, aby palce stopy 
przeszły przez większy otwór.



systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


