
BACK-FIX
Korektor za pokončno držo

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Back-Fix korektor za pokončno držo deluje kot osebni opomnik za popravljanje drže, saj s

krepitvijo mišic pomaga pri poravnavi ramen in hrbta.

PAKET VKLJUČUJE:

- 1 x korektor za pokončno držo Back-Fix

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Material: neopren, usnje, tkanina
Univerzalna velikost
Popravi držo v zgornjem delu hrbtenice in ramenih
Neviden pod oblačili: Zaradi diskretne oblike ga boste lahko povsem brez skrbi nosili pod oblačili.
Prilagodljivo zapiranje
Način uporabe: Začnite z nošenjem 20-30 min, postopoma čas podaljšujte za 10 min, kar naj na
koncu nanese na vsaj 1 uro nošenja na dan. Po nekaj tednih se bo vaša drža izboljšala in korektor
boste lahko nosili le še občasno.



KAKO NOSITI

Pasove na ježke korektorja Back-Fix prilagodite na največjo dolžino. 

Korektor nataknite kot nahrbtnik.

Odpnite pasove na ježke in jih povlecite, 
da dosežete želeno raven drže.

Pasove lahko kadarkoli prilagodite in si zagotovite bolj udobno 
prileganje. 

វ Pozor!វ
Sprva lahko pri uporabi korektorja občutite nekaj nelagodja ali napetosti v predelu pod pazduho,
ker se vaše mišice prilagajajo na novo držo, zato bi bilo v tem času koristno, da korektor nosite čez
majico, ki pokriva predel pod pazduho. Ob nadaljnji uporabi bo nošenje postalo udobno in
neopazno.

PRIPOROČILO O UPORABI: 20 do 60 minut na dan
Namen korektorja za pravilno držo je držati hrbtenico ravno in lajšati bolečine. Med uporabo boste 
morda občutili pritisk na področju ramen in se počutili neudobno, a ta učinek je normalen in pri 
vsakem uporabniku drugačen. Na novo držo se boste navadili v 2-4 tednih. 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Ročno perite in sušite obešeno na zraku. Ne uporabljajte kemičnega čiščenja ali belil in ne likajte. 

________________________________________________________________________________



Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta nalepka kaže, da tega izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi 
odpadki po vsej EU. preprečiti kakršnokoli škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi 
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov; odgovorna za spodbujanje trajnostne 

ponovne uporabe materialnih virov. Če želite uporabljen pripomoček vrniti, uporabite sistem za 
vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste pripomoček kupili. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme 
za okolju varno recikliranje.

Proizvajalec zagotavlja, da izdelek ustreza zahtevam in direktivam EU.


