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Değerli Müşterimiz  
Merhaba! Milkteds deneyimini yaşayan hayranlarımız arasına hoş geldiniz. Modaya 
uygun stili, akıllı teknolojisi ve sağlıklı yaşamı destekleyen işlevleri ile bu ürünün 
yüksek kalite basınçlı giysilere dair beklentilerinizi aşacağını umuyoruz.

Milkteds Konsepti 
Basınçlı giysiler dendiğinde genellikle insanların aklına sadece ‘tıbbi ürünler’ gelir; 
bunlar ‘her gün kullanmak isteyeceğiniz’ giysilerden ziyade ‘belirli durumlarda 
kullanmak zorunda olduğunuz’ ürünler gibi görülür. Bazı basınçlı ürünler gerçekten de 
fazla sentetik bir his verir, terletir, kaşındırır; dolayısıyla tüm gün boyunca giyilmeleri 
zordur. Seçici müşterilere fark yaratan ürünler sunmak için yaratılan Milkteds 
konsepti ise hem bir ferahlık hissi verir hem de harika görünür. Birleşik Krallık’ta 
doğan ve İtalya’da üretilen Milkteds markası, size ayrıcalıklı kalitede materyaller, 
yeni bir tasarım anlayışı ve lüks bir rahatlık sunmak üzere en yüksek standartlarda 
tasarlanmaktadır.  Değişik renklerde ve doğal yumuşaklık hissi oluşturan ürünler 
yaratmak için süt proteininden )evet, içtiğimiz sütten!( elde edilen bir iplik karışımı 
kullanıyoruz. Milkteds ürünleri günlük giyim olarak kullanılabileceği gibi, spor yaparken, 
hamilelikte, dış mekânlarda, seyahat sırasında veya nekahet dönemlerinde de giyilebilir. 

Ürünlerimiz dereceli basınç teknolojisi sayesinde yorgun bacakları ve ağrıyan 
ayakları rahatlatarak işlevlerini ”sessizce“ yerine getirir. Rahatlıktan ödün vermeden 
vücudunuza daha ince, güçlü ve destekli bir görünüm veren çoraplarımızın ve 
şekillendiricilerimizin giyimleri kolaydır ve uzun süre vücutta taşınabilirler. Milkteds 
ürünleri arasında açık parmaklı, ayaksız, külotlu ve normal çoraplar, baldır 
destekleri, taytlar ve şekillendirici giysiler bulunmaktadır. Tüm ürünleri görmek için 
lütfen internet sitemizi )www.milkteds.com( ziyaret edin. Ürünlerimizin benzersiz 
özelliklerinden bazıları: Patent bekleyen teknoloji · Sabit duran )Stay-Put(, 
sıkıştırmayan kol manşeti veya bel bandı · Sizi ferahlatan, nem emici ve hava alan 
lif karışımı · Su toplanmasını engelleyen, çok bölgeli kapitone tampon ve ayak bileği 
destek sistemi · Dolaşımı kolaylaştıran dereceli basınç · Şekil koruyucu · Dikişsiz, 
güçlendirilmiş ve elle birleştirilmiş ayak parmakları · Güçlendirilmiş topuklar 
· Yumuşak, düzgün dikişler · Rahatlık için ek parça ·  Hamilelikte destek  
için gerilebilir, rahatlık paneli · Üç boyutlu )3D( örgü tasarımlı mikro masaj.

Çevre Dostu Süt İpliği 
Süt lifi, Nisan 2004’te Uluslararası Ekolojik Tekstil Oeko-Tex Standart 100 onayını 
almıştır ve sağlığa yararlı amino asitler içermektedir. Diğer özellikler arasında 
aşağıdakiler bulunmaktadır: Doğal nem tutucu faktör; deri besleyici özellik ve ipeksi 
pürüzsüzlük · Sterilize edici, anti-bakteriyel ve antifungal · Higroskopik; nem emici 
· Parlak, gösterişli görünüm ve rahatlık hissi · Dayanıklı.

Beden tablosu ve etiket bilgileri  
Üst bant, manşet veya belin iç kısmında şu bilgiler yer almaktadır: Beden )doğru 
beden ölçümü için kutunun içinde basılı olan beden tablolarına bakınız(· Sağ ve 
sol ayak için özel olarak hazırlanmış tasarım )sadece çoraplar için( · Milimetre cıva 
cinsinden kompresyon faktörü )mm Hg(- şekillendirici giyimde mevcut değildir. Beden 
ölçüleri referans olarak verilmiştir. Değişebilen ayak bileği/baldır/uyluk çevresi ve 
bacak uzunluğu nedeniyle kesin basınç değeri verilemez.
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Yıkama ve Bakım Talimatları 
En fazla 30 C°’de, hassas yıkama programında ve az miktarda deterjanla düzenli 
olarak makinede yıkayabilirsiniz. Lifleri yıpratabileceğinden yumuşatıcı kullanmaktan 
kaçının. Çamaşır suyu kullanmayın, ürünü ütülemeyin veya kuru temizleme 
yapmayın. Düşük ısıda kurutucuda kurutmaya uygundur. Kullanım ömrünü azami 
seviyeye çıkarmak için, bir yıkama torbası kullanın ve yıkama öncesinde daima ürünü 
ters yüz edin. İdeal olarak, ürünler, basınç değerini doğru seviyede tutmak için üç 
aylık düzenli ve altı aylık seyrek kullanım sonrasında değiştirilmelidir.

Giyim Talimatları 
milkteds® çoraplarının giyilmesi, benzer ölçüdeki diğer basınçlı giysilerle 
karşılaştırıldığında daha kolaydır çünkü özel araç veya eldiven kullanılması 
gerekmez. Çoraplarımız, baldır desteklerimiz, külotlu çoraplarımız ve taytlarımız 
bedene oturmaları açısından dereceli olsalar da ayağınızı bacak kısmından kolaylıkla 
geçirebilirsiniz. Diz bölgesinde hareketi kısıtlamamak için çorap/baldır desteği dizin 
altına kadar giyilmelidir. Biraz uzun gelirse, yavaş bir şekilde dizin altına doğru 
düzleştirin ve alt bacak uzunluğunuza göre ayarlayın. Ürünün uzunluğu boyunca 
kat veya kırışıklık oluşmasını önlemeye çalışın. Külotlu çoraplar ve taytlarda, ayak 
bileğinde başlayan ve kademeli olarak uyluğa doğru azalan ana basınç bölgesi 
boyunca kat veya kırışıklık oluşmasını önleyin. Avuçlarınızla kırışıklıkları düzeltin. 

Basınçlı çoraplar aşağıdaki durumlarda tavsiye edilmemektedir: 
Kontrendikasyonlar: Aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler: Selülit, septik flebit, 
phlegmasia coerulea dolens, şüpheli veya kanıtlanmış periferik arteryel oklüsif 
hastalık, kalp yetmezliği )dekompanse kalp hastalıkları(, periferik arteryel hastalık 
veya periferik nöropati ile birlikte diyabet, periferik arteryel baypas greftleme, 
kangren, periferik nöropati veya diğer duyusal bozukluk nedenleri. 

İlgili Kontrendikasyonlar:  
Hafif flebit, romatoid artrit, çorapların hasara neden olabileceği lokal durumlar; 
örneğin, hassas ‘ince kağıt’ deri, dermatit veya diğer eş zamanlı dermatozlar, son 
zamanlarda uygulanmış deri grefti ve doğal protein liflerine veya üretimde kullanılan 
diğer materyallere )bu ürünün bileşiminde listelendiği üzere( karşı alerji. 

Uyarı – Yukarıdaki paragraflarda yer alan ve kontrendikasyonlarla ilgili olan bilgiler, 
sadece yardımcı bilgi niteliğinde olup birer klinik tavsiye olarak değerlendirilemez. 
Basınçlı ürünler giymenin uygun olup olmadığından emin değilseniz veya endişeleriniz 
varsa, lütfen bir doktora danışın. Milkthreads Ltd, bu ürünün uygunsuz veya 
kontrendike kullanımından kaynaklanan sonuçlar için sorumluluk üstlenmemektedir.

Özel Not: 
Bu ürünün giyilmesi sırasında deride tahriş veya ağrı fark ettiğiniz takdirde, lütfen 
ürünü derhal çıkarın ve belirtilerin devam etmesi durumunda lütfen tıbbi yardım alın.
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