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Scholl GELACTIV™ EVERYDAY VLOŽKI ZA OBUTEV
Dvojno udobje*. Vložki za obutev za vsak dan - neverjetno udobje s tehnologijo GelActiv™ 
za blaženje udarcev.
• Tehnologija Gelactiv™ • Celodnevno blaženje udarcev • Izjemno udobje • Podplatom 
prilagojena oblika za celodnevno udobje
Zakaj je dobro uporabljati vložke Scholl GelActiv™ EVERYDAY? Dvojni gel dokazano 
učinkovito blaži manjše udarce, zmanjšuje pretirani pritisk, ki ga povzročata hoja in dnevna 
dejavnost. Trši gel podpre stopalo in peto, mehkejši pa zagotavlja oblazinjenje in blaži udarce.
Navodilo za uporabo: • Če je potrebo, si vložek prikrojite po meri. Obrežite ga okrog vaše 
mere čevljev ali pa kot vzorec uporabite originalen vložek. • Če želite doseči najboljši 
učinek, odstranite obstoječe vložke in jih zamenjajte z vložki Scholl GelActiv™, in sicer 
tako, da bo površina z GELOM obrnjena NAVZDOL. Zamenjajte vložke, ko vidite, da so že 
obrabljeni. Zamenjava je priporočljiva na šest (6) mesecev.
Ženski vložki: • A - 37-37,5 • B - 38-38,5 • C - 39-40 • maksimalna velikost - 41-42
Moški vložki: • A - 42-43 • B - 44 • C - 45-46,5 • maksimalna velikost - 48,5
Priporočamo jih za uporabo v: • modni in delovni obutvi • športni obutvi • čevljih z ravnimi 
podplati. Čiščenje vložkov: Vložke enostavno očistite s krpo, ki ste jo namočili v toplo vodo 
in namilili (vložki naj ne bodo premočeni).
GelActiv™ tehnologija zagotavlja vrhunsko blaženje udarcev* in udobje. Scholl GelActiv™ 
vložki za stopala učinkovito razdelijo kontaktno površino in pritisk ter tako zmanjšajo 
pretirani pritisk pod stopalom.
*V primerjavi s stanjem stopal, ko ne uporabljamo vložkov za stopala, študija na 200 
potrošnikov, 2014. Scholl in Scholl logotip sta blagovni znamki podjetja Reckitt Benckiser. 
Država porekla: Vietnam / Vijetnam. Distributer: ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 
Kranj, tel.št.: +386 4292 76 00. Kontakt za potrošnike: tel. št.: +386 1888 8349. Uporabno 
najmanj do konca: odtisnjeno na embalaži.
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