GEBRUIKSAANWIJZING
VOETZOOLKUSSENTJES
met EPITHELIUM 26®
ONDERHOUD

Voorkomen en verlichten van pijn onder de voorvoet.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

• Op de huid dragen.
• Het bedrukte gedeelte van de stof moet in contact zijn met de voetzool.
Niet omdraaien.
• Glijd de voet in het kussentjes, plaats het bevestigingslipje tussen de grote
teen en de tweede teen.
• Voor een optimale bevestiging niet met blote voeten dragen maar met een
kous, panty of sokken er over heen.

FUNCTIONALITEIT

• Epithelium
26®
is
een
door
podologen
gepatenteerde
« vervanging van de vetkussentjes onder de voet ». Door zijn mechanische
eigenschappen vervangt deze siliconengel inderdaad de slecht functionerende vetkussentjes die pijn veroorzaken: hij verdeelt het gewicht van het
lichaam perfect over het hele steunvlak.
• Met behulp van de aanwezigheid van Epithelium 26® onder de
voetzool beperken de voetzoolkussentjes doeltreffend de pijn.

Machine wasbaar
op 30°C.

Niet strijken,
geen stoom

Niet stomen.

Niet bleken.

Niet drogen in de
droogtrommel.

Zie verpakking.

• In de machine wassen op 30°C, in het bijbehorende wasnet of met de hand
(zonder wrijven).
• Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

CONTRA-INDICATIES:

• Niet gebruiken op een huidletsel.
• Bij personen die lijden aan arteritis, diabetes, een polyneuropathie of
een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het
product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en
vraag altijd advies aan uw arts of podoloog. Het lipje kan tussen de tenen
wrijven. Het wordt dus aan diabetici met een neuropathie afgeraden om
dit te gebruiken.

SAMENSTELLING: 80 % siliconen, 20 % polyamide/elastaanstof.
De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door
ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien
een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen
en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet
aansprakelijk worden gesteld indien het gebruiksadvies van de fabrikant niet wordt
gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.
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INDICATIES:

