
FIXEDFEET
Korektor vbočeného palce

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Zbavte se bolesti kloubu palce díky tomuto neinvazivnímu a neoperativnímu řešení.

OBSAH BALENÍ:
1 pár korektorů vbočeného palce

SPECIFIKACE PRODUKTU:
Materiál: nylon, polyuretan
Velikost: S (36-38) / M (39-42)

VAROVÁNÍ
∑ Nepoužívejte tento výrobek jinak, než je uvedeno v tomto návodu, protože by to mohlo 

vést k poškození nebo zranění.

∑ V případě, že produkt způsobí podráždění kůže, přestaňte jej okamžitě nosit a poraďte se 
s lékařem.

∑ Ujistěte se, že zapínání není přichyceno k jinému oblečení, protože by to mohlo oblečení 
poškodit.

POKYNY:
Gel lékařské kvality chrání pokožku při chůzi a cvičení. Gelová podložka působí jako nárazník, který 
chrání citlivou oblast vbočeného palce, aby se zabránilo bolestivému tření.

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI: Tento chránič vbočeného palce lze nenápadně nosit v botách, 
ponožkách a punčochách, aniž by si toho někdo všiml. Lze je nosit ve všech druzích obuvi včetně 
vašeho nejelegantnějšího páru. 



Tento výrobek je určen k nošení přímo na kůži.

POKYNY PRO PÉČI

∑ Ruční praní pod 30 stupňů.
∑ Nebělit. Použijte neutrální čisticí prostředek, který neobsahuje bělicí přísady.
∑ Produkt sušte na místě s dobrou ventilací mimo dosah přímého slunečního světla, tedy ve 

stínu nebo uvnitř místnosti. Nesušit v sušičce.
∑ Nežehlit.
∑ Nečistit chemicky.

Pokyny pro skladování
Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo jiným podmínkám, 
které by mohly způsobit poškození. 

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím 
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 

podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti vrácení a 
sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt 
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

Palec vložte do části s malým 
otvorem ve špičce.

Zatáhněte tak, aby zadní část 
chodidla zapadala do velkého 
otvoru.

Rozevřete produkt a 
protáhněte špičky prstů 
otvorem.


