
BACK-FIX
Tartásjavító

TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
A Back-Fix testtartásjavító „az ön személyes emlékeztetője a helyes testtartásra“. Segítségével

egyenesebben tarthatja vállait és hátát a szükséges izmok erősítésével.

A CSOMAG TARTALMA:

1 x Back-Fix tartásjavító

TERMÉKLEÍRÁS:

Anyaga: neoprén, bőr, szövet
Univerzális méret
Korrigálja a vállak és gerinc felső részén a testtartást
Ruha alatt láthatatlan: Kialakítása diszkrét, és nem is fogja észrevenni, hogy a ruhája alatt viseli.
Állítható méret
Folyamatos használat: Viselje eleinte 20-30 percig, majd lassan növelje a hordás idejét 10 perccel,
amíg el nem éri a napi egy órát. Néhány hét múlva javulást fog látni a testtartásán, és később
elegendő lesz csak alkalmanként hordani.



VISELETE

Állítsa a Back-Fix testtartásjavítót a tépőzáras hevedereit maximális 
hosszra. 

Vegye fel akár egy hátizsákot.

Nyissa ki a tépőzárakat és húzza meg a kívánt mértékben.

Zárja a tépőzárakat úgy, hogy kényelmesen 
viselhető legyen. 

វ Figyelem!វ
Eleinte kényelmetlenséget és feszültséget érezhet a hónaljában, ugyanis az izmoknak meg kell
szokniuk a helyes testtartást. Ez idő alatt érdemes a korrektort egy pólóra rávenni, hogy plusz
védelmet biztosítsanak a hónaljnak. Folyamatos használat során a viselete kényelmesebbé, majd
észrevehetetlené válik.

HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁS: Napi 20-60 perc
A testtartásjavító célja, hogy egyenesen tartsa a gerincét és megszüntesse a fájdalmat. Használat 
közben kényelmetlen nyomást érezhet a vállán. Minden embernél más hatást vált ki, ez teljesen 
normális. A testtartás alakulásával 2-4 hét alatt teljesen hozzá fog szokni. 

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Kézzel mosható hideg vízben és levegőn szárítható. Nem szabad szárazon tisztítani, vasalni vagy 
fehéríteni. 

________________________________________________________________________________



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés arra utal, hogy az EU-ban ezt a terméket nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. A környezet, az emberi egészség védelme érdekében kerülni 
kell a hulladékok ellenőrizetlen ártalmatlanítását, valamint előmozdítani a felhasznált 

anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt termék visszaküldéséhez használjon 
visszaküldési- vagy gyűjtőrendszereket vagy vegye fel az eladóval a kapcsolatot. A termék 
környezetbarát módon újrahasznosítható.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.


