COSYFEET NAISTEN KENKIEN OSTO-OPAS

Suosittelemme tutustumaan tähän osto-oppaaseen ennen tuotteen tilaamista. Teemme
parhaamme, jotta asiakas löytäisi itselleen parhaiten sopivimman mallin ja koon.
Koko opas
Cosyfeet– kengät on tehty jaloille, joille tavalliset kengät eivät istu tai sovi. Ne ovat leveämpiä ja
syvempiä kuin ns. tavalliset kengät eli hyvin tilavia.
Kengät myös joustavat, jos esimerkiksi jalka turpoaa päivän aikana tai toinen jalka on paisuneempi
kuin toinen jalka.
Cosyfeet –kengät eroavat muista tilavista kengistä olemalla syvempiä, jolloin ne sopivat paremmin
jalkoihin, joissa on ongelmalliset varpaat, vaivaisenluu tai jalat ovat kovin turvonneet.
Suosittelemme asiakkaillemme tilaamaan sen kenkäkoon, mikä heillä on ollut käytössään ennen
kuin jalkojen kanssa ilmaantui muutoksia ja ongelmia. Tämä ratkaisu toimii yleisesti ottaen parhaiten,
vaikka täyttä takuuta emme voi tästä antaa. Verkkokaupan asiakkaana on teillä kuitenkin 14
päivän palautusoikeus tuotteelle, kunhan se on käyttämätön ja myyntipakkaus on ehjä. Kengän
kokoa voidaan luonnollisesti vaihtaa.
Kengät on suunniteltu säätövaroilla ja nämä kengät tuntuvat paremmilta ja tilavilta käyttää kun
standardikengät. Osa kengistä sopii paremmin eri jalkamuotoihin ja jos tuntuu siltä, että oma
kenkäsi ei ole sopiva, kannattaa kokeilla toista mallia. Jos päivän mittaan tunnet jalkasi turvotuksen
pahenevan, kannattaa valita malli missä on helposti säädettävät tarrakiinnitykset.
Kengät on valmistettu Englannissa ja sieltä saadut kokemukset kertovat 80% asiakkaista löytäneen
sopivan kengän ensimmäisellä kerralla. Mallin vaihdon jälkeen nousee tyytyväisten asiakkaiden
määrä 90%:iin.
Kiinnitys vaihtoehdot
Enemmistö kengistä on joko kengännauha tai tarranauha kiinnityksellä. Jos kiinnitys on toteutettu
muulla tapaa, on siihen selkeä syy.
Nauhakiinnitys on varma ja tukeva tapa kiinnittää kenkä. Se antaa myös säätövaraa.
Tarrakiinnitys antaa säätövaraa ja on helpompi kiinnittää, jos kengän nauhojen solmiminen ei
onnistu.
Materiaali tyypit
Nahka on kestävin ja perinteisin kengissä käytetty materiaali.
Elastaani on erityisen joustava materiaali ja sopii siksi hyvin paisuneisiin ja muhkuraisiin jalkoihin.
Elastaania on käytetty malleissa Sienna ja Karen.
Kangas on pehmeä ja mukautuva kaikkein herkimpiin jalkoihin.

Pohja tyypit
Joustava polyuteraani on kestävä, vaimentaa iskua sekä joustaa käytössä.
Erityisen kevyet pohjat on tehty kestävästä polyuretaanista, mikä on myös joustava, vaimentaa
iskun ja on pidoltaan hyvä.
Joustavat kumipohjat ovat hyvin joustavia ja sopivat niin ulko- kuin sisäkäyttöönkin.
Sopivuus kenkämalleittain eri jalkaongelmiin
Vaikka kaikki Cosyfeet kengät ovat malliltaan erityisen tilavia ja syviä, sopii niistä osa paremmin juuri
tiettyihin jalkaongelma tilanteisiin.
Nivelreuma
Parhaimman tuen nivelreumaa sairastaville antavat nauhasidottavat kengät. Siinä tapauksessa,
että nauhojen sitomiskyky on heikentynyt, suosittelemme kenkiä tarranauhakiinnityksellä. Ne on
helppo pukea päälle tai ottaa pois.
Vaivaisenluut
Vaivaisenluut voivat olla kovin kivuliaat ja epäsopivat kengät tekevät tilanteen vielä pahemmaksi.
Osa Cosyfeet kenkämalleista on tehty erityisen leveäksi ja syväksi varpaiden kohdalta, jolloin
vaivaisenluulle jää enemmän tilaa. Karen ja Sienna – mallit on tehty elastaanista, mikä joustaa ja
muotoutuu jalan muotojen mukaan.
Turvonneet jalat ja nilkat
Kaikki Cosyfeet kengät ovat malliltaan erityisen tilavia ja sopivat turvonneille jaloille. Niitä on
mukavampi käyttää kuin tavallista kenkää. Jos turvotus pahenee päivän aikana, suosittelemme
kenkiä, missä on säädettävät tarranauhat.
Ongelmavarpaat
Suosittelemme malleja joissa on erityisen syvä tila varpaille tai varvasalueella ei ole kengässä
saumaa. Sopivia malleja ovat Catherine ja Karen.
Eri materiaalien hoito-ohjeet
Kenkien säännöllinen hoitaminen pidentää niiden käyttöikää.
Nahka
Harjaa lika pois nahasta joko pehmeällä kankaalla tai harjalla. Tahroja voi poistaa nihkeällä kankaalla. Nahka
kiillotetaan oikean värisellä kenkälankilla ja ylimääräiset lankit harjataan pois. Voit myös suojata nahan
kosteussuojalla.
Nupukki
Nupukkikengät tulisi suojata kosteudelta ennen käyttöä. Kosteussuojan voit ostaa suutariliikkeestä.
Kosteussuojaa tulee lisätä säännöllisesti. Lisäksi kannattaa hankkia oma nupukille tarkoitettu harja. Jos kenkä
kuitenkin pääsee kastumaan, täytä se esim. sanomalehdellä ja anna kuivua normaaliin tapaan – älä laita
kenkää patterin lähelle tai päälle.
Kiiltonahka
Pyyhi lika nihkeällä kankaalla.
Elastaani
Anna lian kuivua ennen puhdistamista. Kun lika on kuivunut harjaa se pois joko nupukki-tai
mokkanahkaharjalla.

