
BACK-FIX
Korektor wad postawy

ULOTKA DOŁĄCZONA DO PRODUKTU

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Korektor wad postawy Back-Fix pomaga utrzymać prawidłową postawę ciała oraz utrzymać

proste plecy i ramiona poprzez trenowanie mięśni.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

– 1 x korektor wad postawy Back-Fix

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: neopren, skóra, tkanina
Rozmiar uniwersalny
Koryguje ułożenie górnej części kręgosłupa i ramion
Niewidoczny pod ubraniem: Jest zaprojektowany tak, żeby nie był widoczny pod ubraniem.
Regulowane zapięcie
Sposób użycia: Na początku nosić korektor przez 20–30 minut i powoli wydłużać czas noszenia o
10 minut, aż do godziny dziennie. Po kilku tygodniach postawa poprawi się, a wtedy wystarczy
zakładać korektor od czasu do czasu.



PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE

Maksymalnie poluzować paski na rzepy korektora wad postawy Back-
Fix. 

Założyć korektor tak, jak plecak.

Odpiąć paski na rzepy, a następnie pociągnąć za nie, aby korektor 
znalazł się w optymalnym położeniu.

Odpowiednio wyregulować paski na rzepy, aby je dopasować. 

វ Uwaga!វ
Początkowo podczas noszenia korektora może występować uczucie dyskomfortu lub napięcie w
okolicy pach, ponieważ mięśnie są w innym położeniu niż dotychczas. Dlatego na ten czas zalecamy
noszenie korektora na koszulce, która zakrywa pachy. Użytkowanie korektora stanie się
wygodniejsze z biegiem czasu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA: Stosować 20 do 60 minut dziennie
Korektor wad postawy ma za zadanie pomóc w utrzymaniu prostego kręgosłupa i złagodzić ból. 
Może pojawić się ucisk w okolicy ramion podczas noszenia korektora, to normalne. 
Przyzwyczajenie się do nowej, poprawnej postawy zajmuje 2–4 tygodnie. 

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Prać ręcznie w zimnej wodzie i suszyć na powietrzu. Nie czyścić chemicznie, nie prasować ani nie 
używać wybielacza. 

________________________________________________________________________________



Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec zagrożeniu środowiska lub zdrowia 
ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w 

sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego 
wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i 
odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć 
ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


