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Beste klant  
Hallo en welkom bij de groeiende schare fans van Milkteds. Wij hopen dat dit product uw verwachtingen 
op het gebied van compressiekleding zal overtreffen met zijn modieuze stijl, intelligente technologie en 
gezondheidsbevorderende eigenschappen.
Het concept van Milkteds 
Van compressiekleding wordt vaak gedacht dat het iets 'medisch' is, en dat je het 'af en toe moet dragen' 
in plaats van dat je het 'elke dag wilt dragen'. Sommige compressiekleding voelt onnatuurlijk aan, geeft 
een zweterig en jeukerig gevoel, en is moeilijk om aan te trekken en de hele dag te dragen. Het concept 
van Milkteds is ontwikkeld met het oog op een nieuwe generatie kritische consumenten. De producten 
onderscheiden zich door een gevoel van welbehagen dat gepaard gaat met een geweldige uitstraling. Milkteds 
zijn ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en worden volgens de hoogste normen gemaakt in Italië, zodat u 
verzekerd bent van hoogwaardige materialen, innovatief design en buitengewoon comfort.  Wij maken gebruik 
van een garenmix op basis van melkproteïne (ja écht waar, van gewone melk!) om een scala aan kleurrijke 
producten te creëren die zacht en natuurlijk aanvoelen. Net als gewone kleding kan de kleding van Milkteds 
iedere dag worden gedragen, of voor een specifiek doel, zoals sporten, zwangerschap, outdooractiviteiten, 
reizen of herstel. 
Dankzij de gegradueerde compressietechnologie werken onze producten 'stil en ongezien' om vermoeide en 
zere benen en voeten te voorkomen en te revitaliseren. Onze voet-, been- en figuurcorrigerende kleding werkt 
in harmonie met uw lichaam voor een slanker, gespierder en ondersteund silhouet, en is gemakkelijk om aan 
te doen en comfortabel om te dragen, ook voor langere periodes. Het Milkteds-assortiment omvat kousen, 
kousen met open teen, voetloze kousen, kuitsokken, panty’s, leggings en figuurcorrigerende kleding. Op 
onze website, www.milkteds.com, kunt u het volledige assortiment bekijken. Enkele unieke eigenschappen: 
Gepatenteerde technologie (aanvraag in behandeling) · Niet-knellende 'Stay-Put' boorden of tailleband 
· Vochtopnemende en ademende vezelmix voor een fris gevoel · Blaarwerende, multizonaal gevoerde delen en 
enkelsteunsysteem · Gegradueerde compressie t.b.v. de bloedsomloop · Vormvast · Naadloze, versterkte en 
met de hand aangezette tenen · Versterkte hiel · Zachte platte naden · Kruisstuk voor extra comfort · Elastisch, 
comfortabel inzetstuk voor steun tijdens de zwangerschap · Driedimensionaal (3D) weefseldesign voor 
micromassage.
Ons milieuvriendelijke melkgaren 
Melkvezel is in april 2004 gecertificeerd conform de internationale Oeko-Tex 100-norm voor ecologisch 
textiel en bevat aminozuren die bevorderend zijn voor de gezondheid. Andere eigenschappen zijn 
o.a.: Natuurlijke vochtregulerende factor; huidverzorgend en zijdezacht · Zuiverend, antibacterieel 
en schimmeldodend · Hygroscopisch, absorbeert vocht · Glanzende, gerieflijke uitstraling, optimaal 
draagcomfort · Duurzaam.
Maattabel en labels 
Aan de binnenzijde van de bovenboord/-omslag of de taille vindt u de volgende informatie: Maat (zie 
de maattabellen op de binnenverpakking voor correcte afmetingen) · Rechter- of linkervoet, vanwege de 
uniek geplaatste speciale eigenschappen (alleen sokken) · Compressiefactor in millimeter kwik (mm Hg) - 
uitgezonderd figuurcorrigerende kleding. Afmetingen zijn bedoeld als een globale maatindicatie. De exacte 
compressiekracht kan niet worden gegeven vanwege variaties in enkel-/kuit-/dij-omtrek en beenlengte.

DU
TC

H 



Wasvoorschriften 
U kunt onze producten regelmatig in de wasmachine wassen op maximaal 30° en met een zacht wasmiddel. 
Vermijd het gebruik van wasverzachter om slijtage van de vezels te voorkomen. Niet bleken, strijken of 
chemisch laten reinigen. Geschikt voor gebruik in de wasdroger op lage temperatuur. Was het product in een 
waszak en keer het vóór het wassen altijd binnenstebuiten voor een zo lang mogelijke levensduur. Aanbevolen 
wordt om compressieproducten bij regelmatig gebruik elke drie maanden te vervangen om het juiste 
compressieniveau te behouden. Bij incidenteel gebruik kunt u volstaan met vervanging elke zes maanden.
Draagvoorschriften 
Milkteds® voet- en beenkleding is gemakkelijker aan te trekken dan andere kleding met een vergelijkbaar 
compressieniveau, aangezien er geen speciale hulpmiddelen of handschoenen voor nodig zijn. Hoewel onze 
kousen, kuitsteunen, panty’s en leggings een gegradueerde pasvorm hebben, kunt u uw voet toch gemakkelijk 
door het beengedeelte steken. Om afknellen bij de knie te voorkomen moet de kous/kuitsteun vlak onder de 
knie worden gedragen. Indien het product te lang is, kunt u het onder de knie naar beneden glad strijken en 
de lengte voor het onderbeen aanpassen. Voorkom hierbij vouwen of plooien over de gehele lengte van het 
product. Voorkom bij panty’s en leggings vouwen of plooien in de belangrijkste compressiezone. Dit is de 
zone die begint bij de enkel en geleidelijk afneemt in de richting van het dijbeen. Strijk eventuele kreukels 
glad met de palm van uw handen. 
In de volgende gevallen wordt het gebruik van voet- en beenkleding met compressie niet 
aanbevolen: 
Contra-indicaties: Personen met de volgende aandoeningen: Cellulitis, septische flebitis, flegmasie 
caerulea dolens, vermeende of vastgestelde perifere arteriële occlusieve ziekte, hartfalen (gedecompenseerde 
hartziekten), diabetes met perifere arteriële ziekte of perifere neuropathie, perifere arteriële bypassoperatie, 
gangreen, perifere neuropathie of andere oorzaken van sensorische gebreken. 
Relatieve contra-indicaties:  
Oppervlakkige flebitis, reumatoïde artritis, alle lokale aandoeningen waarbij kousen schade zouden 
kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld een fragiele ‘papierdunne’ huid, dermatitis of andere concomitante 
huidaandoeningen, een recente huidtransplantatie, en allergieën voor natuurlijke proteïneweefsels of een van 
de andere materialen die bij de vervaardiging worden gebruikt (zoals genoemd in de samenstelling van dit 
product). 
Disclaimer – De informatie in de bovenstaande alinea's met betrekking tot contra-indicaties is uitsluitend 
bedoeld als richtlijn, niet als medisch advies. Indien u twijfels of zorgen heeft over de geschiktheid en 
het dragen van compressieproducten, dient u een arts te raadplegen. Milkthreads Ltd draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor gevolgen van onjuist of contra-geïndiceerd gebruik van dit product.
Speciale opmerking: 
Verwijder dit product onmiddellijk indien u tijdens het dragen ervan een geïrriteerde huid of pijn ervaart. 
Raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts.
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COMPRESSION WEAR MADE  
WITH MILK PROTEIN FOR

COMFORT, STYLE & PERFORMANCE

www.milkteds.com


