
Használati és kezelési útmutató 

Sarokbetét 2 db. 

Lágyítsa és védje meg sarkát, tegye kellemesebbé és kényelmesebbé a járást. A gélsarok csillapítja a sarokra 
nehezedő nyomást és az egész lábbeli sarokrészére egyenletesen elosztja azt. Rendszeresen használattal 
megelőzhető a megdagadt és fáradt láb. A gélsarok belsejében lévő színes gél puha gélből készül, ami enyhíti a 
sarokcsontot ért nyomást azon a részen, ahol a leggyakrabban alakul a sarokfájdalom. A gélsarok az öntapadó 
hátoldalának köszönhetően tökéletesen idomul és szilárdan tart a cipőben. 

 
 
Návod k použití a údržbě 

Vložka pod patu 2 ks. 

Ulevte své patě a chraňte ji příjemnější a pohodlnější chůzí. Gelová vložka pod patu tlumí tlak na patu a rozkládá 
jej rovnoměrně po celé patové části obuvi. Pravidelným používáním lze předejít otékání a unavě nohou. Barevný 
gel uvnitř gelové vložky pod patu je vyroben z měkkého gelu, který zmírňuje tlak na patní kost, kde je bolest paty 
nejčastější.  Gelový podpatek perfektně sedí a v botě drží díky samolepící zadní části. 

 

 
Návod na použitie a ošetrovanie  

Vložka do topánok 2 ks. 

Zjemnite a chráňte svoje päty, nech je chôdza príjemnejšia a pohodlnejšia. Gelová vložka zmierňuje tlak na pätu 
a rovnomerne ho rozdelí po celej spodnej strane zadnej časti chodidla. Jej pravidelným nosením môžete 
predchádzať opuchu a únave nôh. Farebný gel vo vnútri gelovej vložky je vyrobený z mäkkej látky, ktorá zmierňuje 
tlak na členkový kĺb na tej časti, kde sa bolesti chodidla najčastejšie vyskytujú. Gelová vložka sa vďaka 
samolepiacej zadnej strany dokonale prispôsobuje a pevne sa drží v obuvi. 

 

 

  



24194 Talonetă pentru călcâi, 2 buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort pentru picioarele dumneavoastră 

 

 Talonetă cu două perniţe diferite 

 Puteţi merge confortabil cu orice pantofi 

 Mărime universală 

 

Înmoaie și protejează călcâiele, făcând mersul mai plăcut și mai confortabil. Perniţa din gel atenuează presiunea 

asupra călcâiului și o distribuie uniform pe călcâiul întregii încălțăminte. Utilizarea regulată poate preveni picioare 

umflate și obosite. Gelul colorat din interiorul perniţei ameliorează presiunea asupra calcaneului (osului 

călcâiului) unde durerea este cea mai frecventă. Deoarece spatele talonetei este adeziv, stă fix în orice tip de 

încălţăminte. 

 

CONŢINUT COLET 

1 x Pereche talonete pentru călcâi 

DATE TEHNICE 

Mărime universală 

Perniţa: gel 

 

 

 
 


