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 عزيزي العميل  
 مرحبًا بك عضًوا جديًدا ضمن قاعدة محبي ميلكتدز التي تتسع يوًما بعد يوم. نأمل أن يتجاوز هذا 

المنتج توقعاتك فيما يخص االستمتاع بالمظهر األنيق، والتكنولوجيا الذكية، و الوظائف المعززة للصحة 
 والتي تأتي كلها مجتمعة في مالبس ضاغطة هي األجود في فئتها.

 مفهوم ميلكتدز
عادة ما يتم الربط بين المالبس الضاغطة ووجود غرض “طبي” من استخدامها، وشعور بأنه “يلزم 

ارتداؤها في مناسبات بعينها” بدالً من الرغبة في “استخدامها بشكل يومي”. بعض المنتجات 
الضاغطة لها ملمس غير طبيعي وتتسبب في تعرق من يرتديها وشعوره بالحكة وكذلك يصعب 

ارتداؤها طوال اليوم. خرج مفهوم ميلكتدز إلى النور كي يوفر منتجات مختلفة للعميل الذكي تمنحه 
إحساًسا بالرفاهية وتبدو أنيقة في الوقت ذاته. ظهرت منتجات ميلكتدز للمرة األولى في المملكة 
المتحدة وتم تصنيعها في إيطاليا وفًقا ألعلى المعايير في إيطاليا لتوفر لك مواد بجودة استثنائية، 
وتصميًما مبتكًرا، وراحة ال تخلو من فخامة.  نحن نستخدم توليفة غزل مصنوعة من بروتين اللبن 

)بروتين اللبن بالفعل!( لصناعة منتجات بألوان مختلفة وملمس طبيعي ناعم. يمكن ارتداء منتجات 
ميلكتدز يوميًا كمنتج يتم استعماله يوميًا أو لغرض معين مثل ممارسة الرياضة، أو الحمل، أو الخروج 

 في الهواء الطلق، أو السفر، أو أثناء فترة التعافي من مرض. 

تعمل منتجاتنا “بصمت” في الخلفية حيث تستغل علم الضغط المتدرج حيث يعمل مفعولها السحري 
على الحد من إجهاد الساقين وألم القدمين ويعيد إليها حيويتها. تعمل منتجاتنا من الجوارب ومالبس 

التنحيف على جسمك إلكسابه مظهًرا أكثر نحافة خاٍل من مظاهر السيلواليت دون االستغناء عن 
الشعور بالراحة ويسهل ارتداؤها لفترات طويلة. تشمل مجموعة منتجات ميلكتدز الجوارب، والجوارب 
المفتوحة عند أصابع القدمين، والجوارب التي ال تكسو القدمين، ودعامات السمانة، واألثواب الضيقة، 

والبنطلونات الضيقة، ومالبس التنحيف. يرجى زيارة موقعنا www.milkteds.com لرؤية مجموعة 
منتجاتنا الكاملة. بعض المزايا الفريدة تتضمن: تكنولوجيا في انتظار براءة االختراع · شريط معصم أو 

حزام خصر يمكن لبسه على الدوام دون الشعور بالتقيد · توليفة من األلياف تمتص الرطوبة وتسمح 
للعرق بالتبخر كي تشعر باالنتعاش على الدوام · حاشية مضادة للبثور متعددة النطاقات ونظام يدعم 

الكاحل ضغط متدرج لتعزيز الدورة الدموية · المساعدة على االحتفاظ بشكل الجسم · مقدمات 
جوارب غير مخيطة ومعززة · كعوب معززة · درزات مسطحة طرية · وصالت مريحة · لبس قابل للمط 

 .)3D( ومريح لدعم السيدات الحوامل · تدليك دقيق مع تصميم النسيج ثالثي األبعاد 

 غزل اللبن صديق البيئة
 حصلت ألياف اللبن على التصديق الخاص باألنسجة البيئية العالمية

Oeko-Tex Standard 100 في أبريل 2004 وهو يحتوي على األحماض األمينية المفيدة للصحة. 
تشمل الخصائص األخرى: عامل مرطب طبيعي؛ منتج مغذي للبشرة ويتركها ناعمة؛ منتج معقم 

 ومضاد للبكتريا والفطريات  · مسترطب، يمتص الرطوبة  · المع وذو شكل فاخر، مريح · متين.

 جدول المقاسات والملصق
مخيط داخل الشريط العلوي/المعصم أو الخصر المعلومات التالية: المقاس )راجع جداول المقاسات 

المطبوعة على المربع الداخلي لمعرفة المقاس الصحيح( القدم اليمنى أو اليسرى نظًرا لوضع 
السمات الفريد )الجوارب فقط( عامل ضغط بالملليمتر الزئبقي )mm Hg( عدا مالبس التنحيف. 

تُستخدم المقاسات كدليل إرشادي للمقاس التقريبي. ال يمكن اإلشارة إلى الضغط بالضبط نظًرا 
 الختالف محيط الكاحل/السمانة/الفخذ وطول القدم.
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 إرشادات الغسيل والعناية بالمنتج
يمكنك غسل المنتج في الغسالة بانتظام باستخدام دورة غسيل خفيفة ال تتجاوز حرارتها 30 درجة 
ومنظف لطيف. ال تستخدم منعمات األلياف فقد تتسبب في تعرض األلياف للبلى. ال تقم باستخدام 

المبيضات مع المنتجات أو تقم بكيها أو اللجوء للتنظيف الجاف لتنظيفها. يمكن استعمال المجفف 
معها مع درجة حرارة منخفضة. إلطالة عمر المنتج، استخدم كيس غسيل واقلب المنتج على ظهرة 

قبل الغسيل. في أفضل األحوال يجب استبدال منتجات الضغط بعد ثالثة شهور من االستعمال 
 المنتظم وستة شهور من االستخدام المتقطع للحفاظ على مستوى الضغط الصحيح.

 إرشادات االرتداء
جوارب ميلكتدز ® أسهل في ارتدائها عن مثيالتها ذات درجة الضغط المماثل وال توجد حاجة 

ألدوات أو قفازات خاصة. ومع ذلك تتسم منتجاتنا من الجوارب، ودعامات السمانة، واألثواب الضيقة، 
والبنطلونات الضيقة بالتدرج، لتقليل الضغط على قدمك بطول ساقك. لتجنب الضغط المفرط 

على ركبتيك، يجب ارتداء الجورب/دعامة السمانة تحت مستوى ركبتيك. إذا كان المنتج طويالً 
بعض الشيء، فاسحبه برفق أسفل الركبة واضبطه بطول قدمك مع محاولة تالفي تكون الثنيات 

والتجعيدات بطول المنتج. فيما يخص األثواب الضيقة والبنطلونات الضيقة تجنب تكون الثنيات 
والتجعيدات بطول منطقة الضغط الرئيسية، والتي تبدأ عند الكاحل وتنتهي تدريجيًا عند الفخذ. 

 استخدم راحة يدك للتخلص من أي ثنيات.

 ال يوصى باستخدام الجوارب الضاغطة في الحاالت التالية: 
موانع االستعمال: األشخاص الذين يعانون من: التهاب النسيج الخلوي، التهاب وريدي قيحي، 

التهاب وريدي مزرق مؤلم، الشك في وجود أو اإلصابة المؤكدة بمرض انسدادي شرياني محيطي، 
قصور القلب )أمراض القلب غير المعاوضة(، السكري المصحوب بمرض انسدادي شرياني محيطي 
أو اعتالل األعصاب، دعامة تحويلية داخل الشريان، غنغرينة ، اعتالل األعصاب أو المسببات األخرى 

 للعجز الحسي. 

 موانع االستعمال ذات الصلة: 
التهاب وريدي بسيط، اْلتِهاُب الَمفاِصِل الرُّوماتويدّي، أي حاالت موضعية يمكن أن يسبب ارتداء 

الجوارب تلًفا ما على سبيل المثال البشرة الهشة، التهاب الجلد أو الجالدات، ترقيع حديث للجلد، 
الحساسية تجاه ألياف البروتين الطبيعي أو أي مواد أخرى تم استخدامها في تصنيع المنتج )كما 

 هي مسردة في تركيب هذا المنتج(. 

إخالء مسؤولية - المعلومات الواردة في الفقرات أعاله فيما يخص موانع االستعمال مجرد إرشاد 
وليس القصد منها تقديم المشورة اإلكلينيكية. إذا كنت غير متأكد أو قلًقا بشأن مدى استعدادك 

الرتداء منتجات ضاغطة، فيرجى طلب المشورة من طبيبك. ال تتحمل Milkthreads Ltd مسؤولية ما 
 يحدث نتيجة أي استخدام غير مناسب أو يتعارض مع موانع االستعمال لهذا المنتج.

 مالحظة خاصة:
إذا الحظت وجود أي تهيج بالجلد أو ألم أثناء ارتداء هذا المنتج، فيرجى خلعه على الفور وإذا ظلت 

األعراض موجودة، فاطلب المشورة الطبية.
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