
Navodila za uporabo 

1. S škarjami odrežite folijo po zarisani črti. 

2. Plastično nogavico pazljivo nataknite na nogo in jo z zeleno samolepilno nalepko stisnite 

čim bližje nogi. Nato za boljši oprijem in lažje premikanje po prostoru čez Čarobne nogavice 

nataknite svoje bombažne nogavice. 

3. Pustite delovati 90 minut. Za pravilen čas si nastavite uro. Priporočamo, da se zaradi lastne 

varnosti v času delovanja nogavic čim manj premikate in se tako izognete zdrsu. 

4. Po 90 minutah snemite Čarobne nogavice in jih zavrzite, noge pa sperite s toplo vodo, da 

odstranite ostanke gela. Stopal NE mažite s kremo ali losjonom. 

5. Po 3-7 dneh od uporabe nogavic (odvisno od debeline trde kože) se bo koža začela luščiti. 

Luščenje traja od 3-6 dni.  V času luščenja noge vsak dan 10 min namakajte v topli vodi. 

Intenzivnost luščenja je odvisna od stanja vaših stopal oziroma debeline trde kože. Izjemoma 

lahko luščenje traja tudi do 10 dni. Kože, ki se lušči, ne odstranjujte na silo, saj lahko s tem 

povzročite poškodbo kože. 

Namigi: 

– Za hitrejše in še boljše luščenje priporočamo, da med procesom luščenja noge vsak dan 10 

minut namakate v topli vodi. Po vodni kopeli stopala zdrgnite z brisačo, da odstranite čim več 

odmrle kože. Topla voda namreč spodbudi proces luščenja in ga skrajša. 

– Med postopkom luščenja bo koža nekoliko bolj suha, možna je manjša rdečica in srbečica. 

To je normalen pojav, zato ne nanašajte losjonov ali krem, saj lahko zavirajo delovanje 

produkta. 

– Nekatera stopala se bodo luščila bolj kot druga. To je odvisno od debeline trde kože in 

stanja stopal. 

– Priporočamo, da med luščenjem odmrle kože nosite bombažne nogavice in se tako 

izognete odpadanju odmrle kože po prostoru. 

– Priporočamo, da Čarobne nogavice uporabite v intervalu 2–3 mesecev. S tem boste 

poskrbeli, da bodo vaša stopala vedno mehka in gladka. V primerih z veliko trde kože in 

takrat, ko produkt ne odstrani želene količine trde kože, priporočamo, da postopek ponovite 

v 3–4 tednih od prvega nanosa. Minimalni čas med postopki so 3 tedni. 

– Če ne želite, da se vam določen predel lušči, priporočamo, da ga pred uporabo namažete z 



lanolinom. 

–  Čarobne nogavice so primerne za ženske in moške do številke 48. 

Izdelka ne uporabljajte v naslednjih primerih: 

– Če imate občutljivo, poškodovano, srbečo kožo ali glivično vnetje. 

– Če ste alergični na alkohol. 

– Če imate odprte rane, izpuščaje, otekline. 

– Če ste sladkorni bolnik, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. 

– Ta produkt ni primeren za dojenčke in otroke. 

– V primeru izpuščaja, vnetja ali neprijetnega občutka produkt prenehajte uporabljati. 

 


