BACK-FIX
Коригиращ колан

ЛИСТОВКА
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Коригиращият колан Back-Fix е Вашия личен помощник, който ще Ви помогне да
изправите стойката, раменете и гърба си, като тренира мускулите Ви.
ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:
- 1 х коригиращ колан за правилна стойка Back-Fix
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Материал: неопрен, кожа, плат
Универсален размер
Коригира стойката в горната част на гръбначния стълб и раменете
Невидим под дрехите: Коригиращият колан е с дискретен дизайн и не се усеща, когато го
носите под дрехите си.
Адаптивно затваряне
Продължителна употреба: Започнете да го носите за 20-30 минути, бавно удължавайте
времето с по 10 минути, докато достигнете един час носене на ден. След няколко седмици
стойката Ви ще се подобри и след това можете да го носите от време на време.

КАК ДА ГО НОСИТЕ

Нагласете велкро лентите на коригиращия колан Back-Fix на
максимална дължина.

Носете коригиращия колан като раница.

Разкопчайте велкро лентите и ги издърпайте, за да постигнете
желаното ниво на опора на стойката.

Нагласете велкро лентите така, че да Ви е комфортно.
Внимание!
Първоначално може да почувствате лек дискомфорт или напрежение в областта на
подмишниците, докато използвате коректора за горната част на гърба, защото мускулите Ви
трябва да се пренаучат да поддържат правилна стойка, през това време би било полезно да
носите коригиращия колан над блуза, която покрива подмишниците Ви. При продължителна
употреба ще стане по-удобен и незабележим.
ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ: От 20 до 60 минути на ден
Целта на коригиращия колан е да поддържа гръбначния Ви стълб изправен и да облекчава
болката. Възможно е да почувствате напрежение в областта на раменете по време на носене
или да се чувствате комфортно, ефектът е различен при различните хора, това е нормално и
постепенно ще свикнете с трансформацията на стойката Ви в рамките на 2-4 седмици.
УКАЗАНИЯ ЗА ГРИЖИ
Перете на ръка със студена вода и сушете в закачено състояние. Не носете на химическо
чистене, не гладете и не използвайте белина.

________________________________________________________________________________

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може материалите да бъдат използвани отново. За
да върнете използвания продукт, моля използвайте системата за връщане и събиране или се
свържете с търговеца, от където е закупен. Този продукт може да бъде взет за екологичното
му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и
приложимите директиви на Европейската Комисия.

