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Αγαπητέ πελάτη  
Γεια σας και καλωσορίσατε στην αυξανόμενη βάση οπαδών της εμπειρίας milkteds. Ελπίζουμε 
αυτό το προϊόν να υπερβαίνει τις προσδοκίες σας όσον αφορά το σύγχρονο στυλ, την έξυπνη 
τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την υγεία σε σχέση με τα είδη ρουχισμού 
συμπίεσης.

Η φιλοσοφία της Milkteds 
Συχνά, τα προϊόντα συμπίεσης συσχετίζονται με την έννοια του »φαρμακευτικού« προϊόντος 
και την αίσθηση της »υποχρεωτικής χρήσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις« αντί της »επιθυμίας 
για καθημερινή χρήση«. Ορισμένα προϊόντα ρουχισμού συμπίεσης δίνουν την αίσθηση ότι δεν 
είναι φυσικά, δεν απορροφούν τον ιδρώτα, προκαλούν κνησμό, φοριούνται δύσκολα και δεν 
είναι άνετα για ολόκληρη την ημέρα. Η φιλοσοφία της Milkteds δημιουργήθηκε με στόχο να 
προσφέρει στον υποψιασμένο καταναλωτή προϊόντα που ξεχωρίζουν και τα οποία, εκτός από την 
εξαιρετική τους εμφάνιση, παρέχουν και μια αίσθηση ευεξίας. Τα προϊόντα Milkteds γεννήθηκαν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατασκευάζονται στην Ιταλία σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, 
ώστε να σας παρέχουμε υλικά εξαιρετικής ποιότητας, καινοτόμο σχεδιασμό και πολυτελή 
άνεση.  Χρησιμοποιούμε μείγμα νήματος που παράγεται από πρωτεΐνη γάλακτος )ναι, πρόκειται για 
το γάλα που πίνουμε!( για τη δημιουργία προϊόντων με απαλή, φυσική αίσθηση, που διατίθενται 
σε μεγάλη χρωματική παλέτα. Τα προϊόντα Milkteds μπορούν να φορεθούν καθημερινά όπως 
τα συνηθισμένα ενδύματα ή για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αθλητικές δραστηριότητες, 
εγκυμοσύνη, υπαίθριες δραστηριότητες, ταξίδια ή ανάρρωση από ένα πρόβλημα υγείας. 

Τα προϊόντα μας λειτουργούν »αθόρυβα« στο παρασκήνιο, αξιοποιώντας την επιστήμη της 
διαβαθμισμένης συμπίεσης, καθώς κάνουν τα »μαγικά« τους για να αποτρέψουν την κούραση 
και τον πόνο των ποδιών και να τα αναζωογονήσουν. Οι κάλτσες και τα εσώρουχα σύσφιξης 
της εταιρείας μας συνεργάζονται με το σώμα σας, χαρίζοντάς σας πιο λεπτή και γραμμωμένη 
σιλουέτα και παρέχοντάς σας υποστήριξη, χωρίς συμβιβασμούς ως προς την άνεση, καθώς είναι 
ευκολοφόρετα και μπορείτε να τα φοράτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σειρά των προϊόντων 
Milkteds περιλαμβάνει κάλτσες, κάλτσες με ανοιχτά δάχτυλα, κάλτσες χωρίς πέλμα, προστατευτικά 
κνήμης, καλσόν, κολάν και εσώρουχα σύσφιξης. Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.milkteds.com 
για να δείτε την πλήρη σειρά. Ορισμένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας 
είναι τα εξής: Τεχνολογία της οποίας εκκρεμεί η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας · Φάσα ή 
ελαστική μέση που παραμένει στη θέση της και δεν περιορίζει τις κινήσεις · Μείγμα νήματος που 
απορροφά την υγρασία & αναπνέει ώστε να διατηρείται η αίσθηση της φρεσκάδας · Επένδυση 
πολλαπλών ζωνών που προστατεύει από τις φουσκάλες και σύστημα υποστήριξης αστραγάλου 
· Διαβαθμισμένη συμπίεση για την ενίσχυση της κυκλοφορίας · Διατήρηση φόρμας · Ενισχυμένα 
δάχτυλα που τοποθετούνται με το χέρι χωρίς ραφές · Ενισχυμένο πέλμα · Απαλές, επίπεδες 
ραφές · Άνετη ενίσχυση · Ελαστική, άνετη φάσα για υποστήριξη στην εγκυμοσύνη · Σχεδιασμός 
τρισδιάστατης )3D( πλέξης για τόνωση της μικροκυκλοφορίας.

Το φιλικό προς το περιβάλλον νήμα γάλακτος της εταιρείας μας 
Το νήμα γάλακτος έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο οικολογικού υφάσματος 
Oeko-Tex Standard 100 τον Απρίλιο του 2004 και περιέχει αμινοξέα που είναι ωφέλιμα για την 
υγεία. Άλλες ιδιότητες είναι οι εξής: Φυσική υγραντική ουσία, η οποία θρέφει το δέρμα και 
χαρίζει μεταξένια απαλότητα · Απολυμαντικό, αντιβακτηριδιακό και αντιμηκυτιακό · Υγροσκοπικό, 
απορροφά την υγρασία · Με στιλπνή και πολυτελή εμφάνιση, αίσθηση και άνεση · Ανθεκτικό.

Διάγραμμα μεγέθους και σήμανση προϊόντος 
Στην πλέξη στην εσωτερική πλευρά της φάσας ή της μέσης, επισημαίνονται οι παρακάτω 
πληροφορίες: Μέγεθος )ανατρέξτε στα διαγράμματα μεγέθους που είναι τυπωμένα στην εσωτερική 
συσκευασία για τη σωστή μέτρηση του μεγέθους(· Δεξί ή Αριστερό Πόδι λόγω της μοναδικής 
τοποθέτησης των χαρακτηριστικών )μόνο στις κάλτσες( · Βαθμός συμπίεσης σε χιλιοστά στήλης 
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υδραργύρου )mm Hg(- με εξαίρεση τα εσώρουχα σύσφιξης. Οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται 
ενδεικτικά για το μέγεθος κατά προσέγγιση. Η ακριβής συμπίεση δεν μπορεί να προσδιοριστεί λόγω 
της διαφορετικής περιφέρειας του αστραγάλου/της κνήμης/του μηρού και του μήκους του ποδιού.

Οδηγίες πλυσίματος & φροντίδας 
Μπορείτε να πλένετε τακτικά το προϊόν στο πλυντήριο, σε θερμοκρασία έως και 30° στο 
πρόγραμμα απαλού πλυσίματος, χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό. Αποφεύγετε τα μαλακτικά 
ρούχων, καθώς μπορεί να φθείρουν τα νήματα. Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό, μην σιδερώνετε 
και μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα στο προϊόν. Κατάλληλο για στεγνωτήριο χαμηλής 
θερμοκρασίας. Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, χρησιμοποιείτε σάκο 
πλύσης και γυρίζετε πάντοτε το προϊόν από τη μέσα πλευρά πριν από το πλύσιμο. Ιδανικά, τα 
προϊόντα συμπίεσης θα πρέπει να αντικαθίστανται μετά από τακτική χρήση τριών μηνών & μετά 
από περιστασιακή χρήση έξι μηνών, ώστε να διατηρείται το κατάλληλο επίπεδο συμπίεσης.

Οδηγίες εφαρμογής 
Οι κάλτσες milkteds® φοριούνται εύκολα σε σύγκριση με άλλα προϊόντα με παρόμοιο βαθμό 
συμπίεσης, καθώς δεν απαιτούνται ειδικές διατάξεις ή γάντια. Παρόλο που οι κάλτσες μας, τα 
προστατευτικά κνήμης, τα καλσόν και τα κολάν έχουν διαβαθμισμένη εφαρμογή, μπορείτε εύκολα 
να περάσετε το πέλμα σας από μέσα. Για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση στο γόνατο, η 
κάλτσα/το προστατευτικό κνήμης θα πρέπει να φοριέται κάτω από το ύψος του γόνατου. Εάν η 
κάλτσα είναι ελαφρώς μακριά, στρώστε την πιέζοντάς την ελαφρώς προς τα κάτω ώστε να φτάνει 
ως το ύψος του γόνατου και προσαρμόστε την στο κάτω μέρος του ποδιού, προσπαθώντας να 
αποφύγετε τυχόν πτυχώσεις ή ζάρες σε ολόκληρο το μήκος της. Για καλσόν και κολάν, αποφύγετε 
τις πτυχώσεις ή τις ζάρες κατά μήκος της κύριας ζώνης συμπίεσης, η οποία ξεκινά από τον 
αστράγαλο και μειώνεται βαθμιαία όσο πλησιάζει προς τον μηρό. Χρησιμοποιείτε τις παλάμες των 
χεριών σας για να στρώσετε τυχόν ζάρες.

Οι κάλτσες συμπίεσης δεν ενδείκνυνται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Αντενδείξεις: Άτομα που πάσχουν από: Κυτταρίτιδα, σηπτική φλεβίτιδα, κυανή επώδυνη 
φλεγμονή, εικαζόμενη ή αποδεδειγμένη περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, καρδιακή 
ανεπάρκεια )μη αντιρροπούμενες καρδιακές νόσους(, διαβήτη με περιφερική αρτηριακή νόσο ή 
περιφερική νευροπάθεια, τοποθέτηση μοσχεύματος παράκαμψης περιφερικής αρτηρίας, γάγγραινα, 
περιφερική νευροπάθεια ή άλλα αίτια αισθητηριακής αναπηρίας.

Σχετικές αντενδείξεις:  
Ήπια φλεβίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οποιαδήποτε τοπική πάθηση την οποία ενδέχεται να 
επιδεινώσουν οι κάλτσες, για παράδειγμα ευαίσθητο δέρμα γύρω από ουλή, δερματίτιδα ή άλλες 
συνοδές δερματώσεις, πρόσφατο δερματικό μόσχευμα και αλλεργία στις ίνες φυσικών πρωτεϊνών ή 
σε οποιοδήποτε από τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή )όπως αναφέρονται στη 
σύνθεση του παρόντος προϊόντος(. 

Αποποίηση ευθύνης – Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παραπάνω παραγράφους 
αναφορικά με τις αντενδείξεις αποτελούν απλώς έναν οδηγό και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται 
ως κλινικές συμβουλές. Σε περίπτωση που ανησυχείτε ή αμφιβάλετε εάν τα προϊόντα συμπίεσης 
είναι κατάλληλα για εσάς, ζητήστε τη συμβουλή ιατρού. Η Milkthreads Ltd δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης ή μη ενδεικνυόμενης χρήσης αυτού του προϊόντος.

Ειδική σημείωση: 
Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος ή πόνο όσο φοράτε αυτό το προϊόν, αφαιρέστε αμέσως 
το προϊόν και, εάν επιμείνουν τα συμπτώματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
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