
FIXEDFEET
Separátor vybočeného palca

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
Vyliečte si bolesť v kĺbe veľkého palca pomocou tejto neinvazívnej pomôcky bez chirurgického 

zákroku.

BALENIE OBSAHUJE:
1 pár neinvazívnych separátorov vybočeného palca

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:
Materiál: nylón, polyuretán
Veľkosť: S (36-38) / M (39-42)

UPOZORNENIE
∑ Nepoužívajte tento výrobok inak, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu, pretože by 

to mohlo viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

∑ V prípade, že produkt spôsobuje podráždenie pokožky, okamžite prestaňte produkt nosiť 
a konzultujte to s lekárom.

∑ Dbajte na to, aby sa zapínanie nelepilo na oblečenie, pretože by to mohlo spôsobiť jeho 
poškodenie.

POKYNY:
Gél medicínskej kvality chráni pokožku pri chôdzi a cvičení. Gélová podložka slúži ako nárazník na 
ochranu citlivej oblasti vybočeného palca tak, aby sa zabránilo bolestivému treniu.



ÚČEL POUŽITIA A CHARAKTERISTIKA: Tento chránič vybočeného palca je možné nenápadne nosiť 
pod topánkami, ponožkami či silónkami, čo zaručuje diskrétnu ochranu. Dá sa nosiť vo všetkých 
druhoch topánok vrátane vášho najelegantnejšieho páru. 
Tento výrobok je určený na nosenie priamo na pokožke.

STAROSTLIVOSŤ

∑ Ručné umývanie pod 30 stupňov.
∑ Nebieliť. Používajte neutrálny prací prostriedok, ktorý neobsahuje bieliace prísady.
∑ Sušte produkt na mieste s dobrým vetraním mimo dosahu priameho slnečného svetla, 

teda v tieni alebo v miestnosti. Nesušte v sušičke.
∑ Nežehlite.
∑ Nečistite chemicky.

Pokyny na uskladnenie
Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo iným podmienkam, 
ktoré by mohli spôsobiť poškodenie. 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia zapríčinenému 

nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných 
zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý produkt, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u 
ktorého bol produkt zakúpený. Predajca môže tento produkt recyklovať spôsobom bezpečným pre 
životné prostredie.

Uistite sa, že ste vložili palec 
nohy do časti s malým 
otvorom navrchu.

Potiahnite tak, aby zadná časť 
chodidla prešla cez veľký 
otvor.

Produkt otvorte a cez otvor 
pretiahnite špičky prstov.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


