
NAIL PRO
Kliešte na hrubé alebo zarastené nechty

NÁVOD NA POUŽITIE
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Tento nástroj má špeciálne, čalúnené, protišmykové rukoväte, ktoré vám poskytnú optimálnu 
kontrolu pri ich použití. Ich ergonomický dizajn z nich robí ideálnu pomôcku pre ľudí s artritídou, 

slabými rukami alebo nedostatkom flexibility. Naše kliešte majú ručne brúsené hrany s tvarovanou 
špičkou, aby vám umožnili presné a čisté strihanie. Lekárska ušľachtilá oceľ znamená, že nástroj 

nepodlieha korózii. Náš prísľub: tieto kliešte sa stanú vašou hlavnou pomôckou pri strihaní 
nechtov.

BALENIE OBSAHUJE:

1 x kliešte na nechty na nohách
1 x štikač na nechty na rukách
1 x pilník na nechty
1 x zdvíhač nechtov
1 x zatláčač kutikúl
1 x puzdro

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Táto súprava na strihanie a úpravu nechtov na rukách a nohách bola navrhnutá na rôzne účely 
vrátane: ošetrenia nechtov na nohách, strihania hrubých nechtov na nohách, mimoriadne náročnej 
úpravy nechtov na nohách a pomoci pri liečbe plesní（spôsobených cukrovkou, tvrdnutím 
nechtov atď.)



Materiál: nehrdzavejúca oceľ, ABS

UPOZORNENIA
∑ Tento výrobok je veľmi ostrý. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
∑ Pred použitím vydezinfikujte.

Pri použití buďte opatrní, aby ste nestiahli kožu, mali by ste ju priamo orezať.
∑ Ak máte zápal, opuch alebo bolesti, najskôr, prosím, vydezinfikujte nechty na nohách a 

kliešte na nechty (jódom alebo peroxidom vodíka). Potom pristúpte k strihaniu a 
následne ich znova vydezinfikujte.

∑ POZOR: Nestrihajte necht vnútorným okrajom, bude to bolestivé.
∑ Pružina rukoväte funguje správne iba s jednou pružinou. Nikdy nestláčajte obe pružiny a 

nepoužívajte ich súčasne.
∑ Používateľom, ktorí majú vážne zarastené nechty na nohách, sa odporúča profesionálne 

ošetrenie. Ak nie ste lekárom na choroby nôh, nechty si neošetrujte svojpomocne.

POPIS:
1. Nečistoty v nechtovom vale očistite a vrastajúci necht podoberte zdvíhačom.
2. Štikačom na nechty odstrihnite prebytočné zvyšky nechtu.
3. Špička dokáže zachytiť zvyšky nechtu; je to vhodné na ošetrenie paronýchie a 

onychomykózy.

SPÔSOB POUŽITIA:

Namočte si chodidlo: Pri namáčaní chodidla vložte do vody niekoľko polievkových lyžíc soli alebo 
antibakteriálneho mydla. Necht bude po približne 10-minútovom namočení mäkký, takže následná 
úprava bude oveľa menej bolestivá.
Čistenie: Po každom použití by mal byť produkt očistený alkoholom, aby sa predĺžilo jeho 
používanie a tiež aby sa predišlo vzniku baktérií.
Upozornenie: Pre ľudí, u ktorých sa vyskytla paronychia alebo necht spôsobil opuchy a infekcie -
očistite si nechty a kliešte a uistite sa, že neobsahujú baktérie.

NAŠE TIPY:
∑ Pred strihaním hrubých nechtov na nohách ich namočte na 5 minút do teplej vody, aby 

nechty zmäkli.
∑ Pri strihaní zarasteného nechtu kliešťami je potrebné stlačiť iba jednu z pružín na 

rukoväti. (Druhá je náhradná).
∑ Čepeľ klieští na nechty na nohách roztvorte a nasmerujte tak, aby zodpovedala 

zakriveniu nechtu, a vy ste si mohli nechty hladko ostrihať.
∑ Čepeľ je veľmi ostrá. Na kliešte na nechty nasaďte plastový bezpečnostný kryt, ak ich 

nepoužívate.
∑ Ľuďom s veľmi vrastenými nechtami sa odporúča profesionálne ošetrenie.



Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné 

opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to 
určený, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento 
produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


