Geachte heer/mevrouw,
U heeft zojuist uw Zlippo’s bij uw podotherapeut opgehaald. Hier volgen enkele mededelingen/tips
ten aanzien van het dragen en het onderhoud van uw Zlippo:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bouw het dragen van uw Zlippo langzaam op. Draag uw Zlippo de eerste dag ongeveer één
uur, de volgende dagen kunt u opbouwen met minimaal een half uur. Indien het goed gaat
kunt u sneller opbouwen, mocht u echter nog moeite hebben met het dragen van de Zlippo
zult u langzamer op moeten bouwen. Luister naar uw lichaam!
In de eerste twee weken kan spierpijn optreden in voeten/benen/rug. Wanneer deze
gewenningsklachten na 2 weken nog steeds aanwezig zijn, kunt u een controleafspraak met
uw podotherapeut maken.
Uw Zlippo is behandeld met een impregneerspray voor het beschermen van het bovenwerk
tegen vocht en vuilaanhechting. Herhaal dit impregneren regelmatig met een water- en
vuilafstotende spray. Deze is verkrijgbaar bij schoenmaker en schoenwinkel. Dit verlengt de
levensduur van uw Zlippo.
Het voetbed en de schacht kunnen verder gereinigd worden met Shoeclean. Deze is
verkrijgbaar bij schoenmaker en schoenwinkel.
De afdeklaag (binnenzool) kan 1x per week schoongemaakt worden met een vochtige doek.
Schachten (het bovenwerk) van glad leer kunnen met transparante schoenpoets
onderhouden worden.
Schachten (het bovenwerk) van nubuckleer kunnen met transparant leervet/transparante
schoenpoets onderhouden worden.
Schachten (het bovenwerk) van nubucklook kunnen met een water- en vuilafstotende spray
onderhouden worden.
Let op met het poetsen van schachten waar een print op zit. Deze zijn kwetsbaar.
De Zlippo is niet bedoeld om mee te rennen, de kans bestaat dat u hierdoor struikelt,
blessures oploopt of dat het teenkoordje scheurt.
De Zlippo geeft geen bescherming aan de voeten. De kans op letsel is daardoor groter.
Het voetbed van uw Zlippo is gemaakt van een hoogwaardig kunststof (EVA) materiaal,
waardoor het voetbed niet tegen extreem hoge temperaturen kan. Laat uw Zlippo dan ook
niet de hele dag in de zon of bij de verwarming liggen.

Heeft u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te
nemen.

