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Kära kund!
Dina nya magnet-innersulor är halksäkra och har lufthål som gör sulorna bekväma.
Klipp ner sulorna till din skostorlek med hjälp av den bifogade mallen.
Magnet-innersulorna kan användas i stadiga skor i storlek 36–41. De är utformade 
för privat bruk och inte för kommersiella, medicinska eller terapeutiska ändamål. 

Fråga din läkare!
Om du redan har smärtor eller symtom, eller vid särskilda besvär som t.ex. inflamma-•
tion, nedsatt blodcirkulation eller feber, om du är gravid eller om du genomgår en
medicinsk behandling bör du fråga din läkare om det verkligen är lämpligt att du
använder produkten. 
Använd inte produkten vid svullen eller skadad hud, öppna sår, frysskador, känslig •
hud eller på känsliga hudpartier som t.ex. ögonen, slemhinnorna.

FARA för barn 
Barn får endast använda produkten under uppsikt av en vuxen. Förvara produkten utom•
räckhåll för små barn.
Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet. Det utgör bl.a. en kvävnings-•
risk! 

FARA – Livsfara/risk för personskador på grund av magneter för personer 
med pacemaker / endoproteser

Varje sula innehåller 5 starka magneter på 3350–3430 gauss vardera.•
Produkten får inte användas av personer med pacemaker, endoproteser eller •
liknande komponenter i eller på kroppen som kan påverkas av magnetfält. 
Magneter kan ev. påverka pacemakerns funktion och få endoproteser i kroppen 
att rubbas. Fråga din läkare innan du använder produkten om du är osäker.
Håll magneterna på avstånd från kort med magnetremsor som t.ex. kreditkort,•
 betalkort eller liknande, eftersom korten kan skadas av magneterna. Håll även
 magneterna borta från bildskärmar av CRT-typ, magnetiska lagringsmedier och 
alla apparater som kan påverkas eller vars funktion kan försämras av magnetism.

Skötsel
Produkten kan torkas av med en fuktad trasa.
Sula: TPE / magneter: Neodym 
Vikt per sula: ca. 40 g

Avfallshantering
Produkten kan slängas i hushållssoporna.
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