
BACK-FIX
Corector de postură

PROSPECT

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.
Corectorul de postură Back-Fix este „dispozitiv personal de corectare a posturii” care vă ajută să

vă îndreptați umerii și spatele prin antrenarea mușchilor.

PACHETUL INCLUDE:

-1 x corector pentru postură Back-Fix

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: neopren, piele, material
Mărime universală
Corectează postura părții superioare a coloanei vertebrale și a umerilor
Invizibil sub îmbrăcăminte: Acest design este discret și nu va trebui să vă simțiți conștient de
purtarea acestuia sub haine.
Închidere reglabilă
Utilizare continuă: Începeți inițial purtându-l timp de 20-30 de minute, măriți gradual durata de
purtare cu 10 minute și creșteți până la o oră pe zi. După câteva săptămâni, postura se va
îmbunătăți iar corectorul va putea fi purtat ocazional.



MOD DE PURTARE

Reglați corectorul de postură Back-Fix la lungimea maximă a curelelor 
cu scai. 

Purtați corectorul de postură ca pe un rucsac.

Desfaceți curelele cu scai și trageți-le pentru a atinge nivelul dorit de 
susținere a posturii.

Reajustați curelele cu scai pentru o potrivire mai bună. 

វ Atenție!វ
Inițial, este posibil să simțiți un anumit disconfort sau tensiune în zona brațelor în urma utilizării
acestui ham pentru partea superioară a spatelui, deoarece mușchii dumneavoastră sunt antrenați
să vă corecteze postura, în acest timp ar fi util să purtați corectorul de postură peste o cămașă care
vă acoperă axilele. În urma utilizării regulate, corectorul de postură va deveni mai confortabil și
mai neobservat.

RECOMANDARE DE UTILIZARE: 20 până la 60 de minute pe zi
Scopul corectorului de postură este de a vă menține coloana dreaptă și de a reduce durerea. Este 
posibil să simțiți presiunea pe umeri în timpul utilizării și vă puteți simți confortabil, efectul este 
diferit pentru diferite persoane, acest lucru este normal și veți fi obișnuiți cu noua postură 
corectată în 2-4 săptămâni. 

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Spălați manual cu apă rece și atârnați-l în vederea uscării. Nu curățați chimic, nu folosiți fierul de 
călcat și nu folosiți înălbitor. 

________________________________________________________________________________



Instrucțiuni referitoare la reciclare și aruncare

Această etichetă arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri 
menajere pe întreg teritoriul UE. Prevenirea oricăror daune aduse mediului înconjurător 
sau sănătății omului prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; responsabil pentru 

promovarea reutilizării durabile a resurselor materiale. Pentru a returna un dispozitiv folosit, vă 
rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost 
achiziționat produsul. Acest produs poate fi preluat pentru o reciclare sigură din punct de vedere al 
mediului.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 
aplicabile.


