
BACK-FIX
Houdingscorrector

VERPAKKINGSBROCHURE

Bedankt voor het kiezen voor onze producten.
Back-Fix houdingscorrector is uw 'persoonlijke houdingscorrector' die helpt bij het strekken van

uw schouders en rug door uw spieren te trainen.

PAKKET BESTAAT UIT:

1 x Back-Fix houdingscorrector

PRODUCTSPECIFICATIES:

Materiaal: neopreen, leer, stof
Universele maat
Corrigeert de houding in de bovenste wervelkolom en schouders
Onzichtbaar onder kleding: Dit ontwerp is discreet en u zult zich niet bewust zijn als u het onder
uw kleding draagt.
Aanpasbare sluiting
Voortgezet gebruik: Begin met het dragen gedurende 20-30 minuten, verleng langzaam de
hoeveelheid tijd die u het draagt met 10 minuten en verhoog dit tot een uur per dag. Na een paar
weken zal uw houding verbeteren en daarna af en toe dragen.



HOE HET TE DRAGEN

Stel de Back-Fix-houdingscorrector af op de maximale lengte van de 
klittenband. 

Draag de houdingscorrector als een rugzak.

Maak de klittenbandsluitingen los en trek eraan om de gewenste steun 
te krijgen.

Pas de klittenbandriemen dienovereenkomstig aan voor een meer 
wenselijke pasvorm. 

វ Opgelet!វ
In eerste instantie kan het zijn dat u wat ongemak of spanning in de onderarm voelt door het
gebruik van deze bovenrugband omdat uw spieren getraind worden om uw houding te corrigeren,
gedurende deze tijd zou het nuttig zijn om uw houdingscorrector te dragen over een hemd dat uw
oksels bedekt. Bij langer gebruik zal het comfortabeler en onopvallender worden.

GEBRUIKSAANWIJZING: 20 tot 60 minuten per dag
Het doel van de houdingscorrector is om uw wervelkolom recht te houden en pijn te verlichten. U 
kunt tijdens het gebruik druk op uw schouders voelen en u comfortabel voelen, het effect is voor 
verschillende mensen anders, dit is normaal en u zult binnen 2-4 weken gewend zijn aan de 
nieuwe getransformeerde houding. 

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Handwas in koud water en in de lucht drogen. Niet chemisch reinigen, strijken of bleekmiddel 
gebruiken. 

________________________________________________________________________________



Instructies voor recycling en verwijdering

Dit etiket geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU 
mag worden weggegooid. Voorkom schade aan het milieu of de volksgezondheid door 
ongecontroleerde verwijdering van afval; verantwoordelijk voor het bevorderen van 

duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, 
gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is 
gekocht. Dit product kan worden meegenomen voor milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


