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Szanowny Kliencie  
Serdecznie witamy wśród stale rosnącego grona pasjonatów ubrań Milkteds. Mamy nadzieję, 
że modny styl, inteligentna technologia i zdrowotne właściwości tej jedynejx w swoim rodzaju 
odzieży kompresyjnej przekroczą Twoje wszelkie oczekiwania.
Filozofia Milkteds 
Odzież kompresyjna często postrzegana jest jako „lecznicza“, co wiąże się z poczuciem 
obowiązku „zakładania jej od czasu do czasu“ zamiast z pragnieniem „codziennego noszenia“. 
W niektórych ubraniach tego typu można czuć się nienaturalnie, pocić się, odczuwać 
swędzenie, mieć trudności z ich zakładaniem i całodziennym użytkowaniem. Filozofia Milkteds 
polega na zaoferowaniu zupełnie innych produktów; przeznaczonych dla wymagającego 
konsumenta, które nie tylko wprawią go w dobre samopoczucie, ale zapewnią także 
znakomity wygląd. Koncepcja Milkteds ujrzała światło dzienne w Wielkiej Brytanii, a do 
perfekcji doprowadzono ją we Włoszech, co zaowocowało materiałami o doskonałej jakości, 
innowacyjnym wzornictwem oraz niezrównaną wygodą.  Do tworzenia naszych wyrobów  
w bogatej palecie kolorów, miękkich i naturalnych w dotyku, wykorzystujemy przędzę 
powstałą z białka mleka )tak, z mleka od krowy!(. Ubrania Milkteds przeznaczone są do 
noszenia na co dzień oraz do celów specjalnych, jak uprawianie sportu, okres ciąży, zajęcia  
w plenerze, podróżowanie lub rehabilitacja. 
Nasza odzież działa „po cichu“ w tle. Wykorzystuje naukowe zasady stopniowej kompresji 
i w cudowny sposób zapobiega zmęczeniu nóg czy bólom w stopach, jednocześnie je 
regenerując. Nasze wyroby pończosznicze i odzież modelująca wyszczuplają, kształtują oraz 
stabilizują sylwetkę bez kompromisów, jeśli chodzi o wygodę, łatwość ubierania i noszenia 
przez dłuższy czas. Kolekcja Milkteds obejmuje skarpety, skarpety bez palców, skarpety bez 
stopy, stabilizatory łydek, rajstopy, legginsy oraz odzież modelującą. Zapraszamy do obejrzenia 
całej kolekcji na stronie www.milkteds.com. O wyjątkowości naszej odzieży decydują między 
innymi: Technologia zgłoszona do opatentowania · Nieprzesuwający się bezuciskowy mankiet 
lub pasek · Zapewniająca świeżość mieszanka oddychających i odprowadzających wilgoć 
włókien · Wielostrefowe wyściełanie warstwą amortyzacyjną przeciw odciskom oraz system 
stabilizacji kostki · Stopniowa kompresja wspomagająca krążenie · Utrzymywanie pierwotnego 
kształtu · Bezszwowe, ręczne połączenie przy wzmocnionych palcach · Wzmocniona pięta  
· Miękkie, płaskie szwy · Wygodny klin ·  Rozciągliwy, wygodny panel zapewniający stabilizację 
w ciąży · Mikromasaż dzięki trójwymiarowej dzianinie )3D(.
Nasza mleczna przędza jest przyjazna środowisku 
W kwietniu 2004 roku włókna mleczne otrzymały międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa 
tkanin ekologicznych Oeko-Tex Standard 100. Zawierają one także korzystne dla zdrowia 
aminokwasy. Inne właściwości: Naturalny czynnik pochłaniający wilgoć; odżywienie skóry  
i jedwabista gładkość · Właściwości odkażające, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze  
· Właściwości higroskopijne; pochłanianie wilgoci · Połysk, luksus w dotyku i wygoda · Trwałość.
Tabela rozmiarów i etykieta 
Po wewnętrznej stronie górnego paska/mankietu lub w talii umieszczono następujące 
informacje: Rozmiar )patrz tabela rozmiarów wydrukowana na wewnętrznym pudełku( · Prawa 
lub lewa stopa ze względu na szczególne rozmieszczenie funkcji )tylko przy skarpetach( 
· Współczynnik kompresji w milimetrach słupa rtęci )mm Hg( - z wyjątkiem odzieży 
modelującej. Podane miary służą jako wskazówki do wyboru zbliżonego rozmiaru. Nie można 
podać dokładnej kompresji ze względu na różny obwód kostki/łydki/uda i długość nogi.
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Instrukcje prania i pielęgnacji 
Naszą odzież można regularnie prać w pralce w temperaturze nie przekraczającej 30°, stosując 
łagodny cykl oraz delikatny proszek. Należy unikać środków do zmiękczania tkanin, ponieważ 
mogą niszczyć włókna. Nie wybielać, nie prasować, nie czyścić chemicznie. Można suszyć  
w suszarce przy niskiej temperaturze. Aby maksymalnie wydłużyć okres użytkowania produktu, 
używać worka do prania, a przed praniem obracać wyrób na lewą stronę. Zasadniczo, odzież 
kompresyjną należałoby wymienić po trzech miesiącach regularnego oraz sześciu miesiącach 
sporadycznego używania, aby zachować optymalny poziom ucisku.
Instrukcje noszenia 
Produkty pończosznicze Milkteds® są łatwiejsze we wkładaniu w porównaniu do innej odzieży 
o podobnym stopniu kompresji i nie wymagają żadnych specjalnych urządzeń ani rękawic. 
Chociaż nasze skarpety, stabilizatory łydek, rajstopy i legginsy charakteryzują się stopniowym 
dopasowaniem, nadal można przełożyć stopę przez nogawkę. Aby uniknąć zbyt dużego ucisku 
na kolano, skarpetę/stabilizator łydki powinno się nosić poniżej poziomu tego stawu. Jeśli 
produkty są zbyt długie, delikatnie wygładzić je ku ziemi poniżej kolana i dopasować u dołu 
nogi, starając się zapobiegać tworzeniu się fałd i zagnieceń na całej powierzchni. W przypadku 
rajstop i legginsów, należy unikać fałd i zagnieceń wzdłuż głównej strefy kompresji, która 
zaczyna się w kostce i stopniowo rozluźnia się w kierunku uda. Wszelkie pofałdowania wygładzić 
dłońmi. 
Nie zaleca się noszenia kompresyjnych wyrobów pończoszniczych w następujących 
sytuacjach:  
Przeciwwskazania: Osoby skarżące się na: Cellulit, ropne zapalenie żył, bolesny 
obrzęk siniczy, podejrzewaną lub zdiagnozowaną zarostową chorobę tętnic obwodowych, 
niewydolność serca )niewyrównana niewydolność serca(, cukrzycę z chorobą tętnic 
obwodowych, neuropatię obwodową, pomostowanie tętnic obwodowych, zgorzel, neuropatię 
obwodową lub inne przyczyny niepełnosprawności sensorycznej. 
Względne przeciwwskazania:   
Łagodne zapalenie żył, reumatoidalne zapalenie stawów, każde miejscowe schorzenie, przy 
którym noszenie pończoch mogłoby spowodować uszkodzenia, na przykład wrażliwa, cienka 
jak papier skóra, zapalenie skóry lub inne towarzyszące dermatozy, niedawny przeszczep 
skóry, alergia na naturalne włókna białkowe lub jakikolwiek inny materiał wykorzystywany  
do produkcji )jak wymieniono w składzie odzieży(. 
Wyłączenie odpowiedzialności – Informacje podane w powyższych akapitach 
poświęconych przeciwskazaniom stanowią jedynie wskazówki i nie mogą być traktowane 
jako porada medyczna. Jeśli masz wątpliwości, czy produkty kompresyjne są odpowiednie 
dla Ciebie, zasięgnij opinii lekarza. Firma Milkthreads Ltd nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe lub przeciwskazane wykorzystanie tego produktu.
Uwagi specjalne: 
Jeśli w czasie noszenia pojawi się podrażnienie skóry lub ból, należy natychmiast zdjąć wyrób, 
a w razie nieustąpienia objawów, zgłosić się do lekarza.
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