
Ortopedski korektor za prste 

na nogi OrtoFeet 
M254: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Korektor za prste na nogi OrtoFeet za levo in desno nogo 

(2 kosa). 

Prednosti 

• Nežno, a učinkovito popravi ukrivljen palec in bolečine v 

stopalih, 

• cenovno ugoden način reševanja težav s stopali, 

• zanesljivo popravi težave z ukrivljenim palcem (hallux 

valgus), 

• trpežen, a zračen tekstil bo skrbel, da bo korektor vedno na svojem mestu, 

• silikonski nastavki (ortotične blazinice) na palcu in stopalu bodo prste spodbujali k pravem, naravnem 

položaju, 

• vaš korak bo zaradi mehkega silikona in zračnega tekstila vedno udoben in lahek, 

• izognite se operaciji z dolgim okrevanjem in uporabite OrtoFeet, 

• uporabite jih lahko v vsakem čevlju, 

• namenjeni uporabi na koži ali nogavici,  

• lahko jih uporabljate podnevi in ponoči, 

• boleča stopala bodo postala preteklost, 

• prsti se bodo naravnali in postavili v naraven položaj, 

• končno boste spet obule svoje najljubše čevlje in sandale. 

 

Uporaba 

Uporabite OrtoFeet in bolečine v stopalu bodo izginile. Prsti 

se bodo vrnili v svoj naraven položaj, zato ne bo več neugodja 

med hojo ali stanjem.  

Namestite ga na boso nogo ali nogavice. Silikonska blazinica 

naj bo med palcem in kazalcem na nogi.  

Priporočamo, da z uporabo začnete postopoma. Najprej 

OrtoFeet nosite 20 minut, nato postopoma podaljšujte 

uporabo. Pri tem bodite pozorni kako se noge navajajo na 

napetost ob uporabi. Ko so noge navajene, lahko OrtoFeet 

uporabljate ves dan.  

Silikonske ortopedske blazinice bodo poskrbele za vedno 

udoben korak med uporabo. Tako vam bodo všeč, da jih boste 

uporabljali tudi ponoči. 



 Opozorila 

• Ne uporabljajte med fizično vadbo in med vožnjo. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje 

in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z 

odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.  

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali 

pogoltnejo majhne delce. 
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