BACK-FIX
Korektor držení těla

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Korektor držení těla Back-Fix je vaše „osobní upozornění na držení těla“, které pomáhá posílit
ramena a záda trénováním vašich svalů.
OBSAH BALENÍ:
1 x korektor držení těla Back-Fix
SPECIFIKACE PRODUKTU:
Materiál: neopren, kůže, látka
Univerzální velikost
Opravuje držení těla v horní části páteře a ramenou
Neviditelný pod oblečením: Design je diskrétní a tak o něm ani nebudete vědět, když jej budete
nosit pod oblečením.
Nastavitelné zapínání
Další používání: Zpočátku začněte tím, že jej budete nosit po dobu 20–30 minut a pomalu
prodlužujte čas strávený nošením o 10 minut až na hodinu denně. Po několika týdnech se vaše
držení těla zlepší a poté jej noste příležitostně.

JAK SE NOSÍ

Upravte korektor Back-Fix na maximální délku popruhů na suchý zip.

Noste korektor jako batoh.

Uvolněte popruhy a zatáhněte za ně,
abyste dosáhli požadované úrovně držení
těla.

Podle potřeby popruhy znovu upravte, aby vám lépe padly.
Pozor!
Zpočátku můžete při použití korektoru cítit určité nepohodlí nebo napětí v oblasti podpaží, protože
vaše svaly se trénují na správné držení těla. Během této doby je vhodné nosit korektor na košili,
která vám zakrývá podpaží. Při dalším používání bude postupně pohodlnější a ani o něm nebudete
vědět.
DOPORUČENÍ K POUŽITÍ: 20 až 60 minut denně
Účelem korektoru držení těla je udržet páteř rovnou a zmírnit bolest. Během používání můžete cítit
tlak na ramena a můžete se cítit nepohodlně. Účinek se člověk od člověka liší, to je normální a na
nové opravené držení těla si zvyknete za 2–4 týdny.
POKYNY PRO PÉČI
Perte ručně ve studené vodě a sušte zavěšením. Nečistěte chemicky, nežehlete ani nepoužívejte
bělidlo.

________________________________________________________________________________

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Tento štítek značí, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem
v celé EU. Zabraňte jakémukoli poškození životního prostředí nebo lidského zdraví
nekontrolovanou likvidací odpadu; buďte zodpovědní a podporujte udržitelné opětovné
používání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo
sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Tento produkt lze použít k
ekologické recyklaci.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

