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Khi sử dụng, tránh tiếp xúc đế giày với dầu khí và các loại chất dễ gây thoái hóa, khi bị dính, nên rửa ngay
bằng nước sạch. Cũng nên tránh để giày tiếp xúc với hóa chất và vật nhọn. Dây giày không nên thắt quá
chặt.

Xem thêm 

 

Số lượng:

CHO VÀO GIỎ HÀNG

Gọi đặt mua: 1234567890 để nhanh chóng đặt hàng
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Thân giày làm từ da tổng hợp

Da tổng hợp thường được dùng để sản xuất các loại giày dùng trong thi đấu và những người chơi có kỹ thuật trung bình. Chất liệu này có thể đảm bảo được độ bền cho sản phẩm, giảm tối
thiểu khối lượng của giày, đồng thời tăng độ dẻo dai, để các động tác chân của bạn được thoải mái, linh hoạt và có thể chơi tốt trong những điều kiện xấu, dễ dàng lau khô, giặt sạch khi sử
dụng. Đế cao su có hàng đinh chống trượt dành cho sân cỏ nhân tạo Hàng đinh nhựa dạng tròn và hình chữ nhật được đúc liền với phần đế, độ cao không quá lớn, được phân bổ đều trên
toàn bề mặt, tạo nên độ bám phù hợp với mặt sân cỏ nhân tạo.

Đồng thời, những đinh dăm nhỏ nằm dưới đế giày sẽ giúp bạn đạt được tốc độ tối đa khi di chuyển. Trang bị lớp lót thấm hút mồ hôi Mặt trong của giày đá bóng Prowin có thêm lớp lót
thấm hút mồ hôi cực tốt giữ bàn chân của bạn luôn ở trạng thái khô thoáng và thoải mái nhất; đồng thời giúp bạn quên đi cảm giác nóng rít do mồ hôi ảnh hưởng đến nhịp độ đi bóng.
Những lưu ý khi chọn size giày Size giày đá bóng cũng giống như giày thường song nó được thiết kế cao hơn so với giày Tennis nhằm mục đích mang lại cảm giác bóng tốt và dễ điều
chỉnh hơn. Khi sử dụng hầu hết các loại giày đá bóng đều bị giãn ra khi sử dụng nên bạn cần lưu ý khi chọn size giày phù hợp với chân của mình.

Những lưu ý khi bảo quản giày

- Định kỳ vệ sinh giày, khi giày bẩn nên dùng vải sạch thấm nước xà bông lau nhẹ nhàng, không dùng bàn chải để chà, không sử dụng thuốc tẩy để giặt.

- Tránh để nước thấm vào giày, nếu giày bị thấm nước, nên nhét giấy báo vào trong giày để nước thấm vào trong giấy. Sau đó, phơi giày nơi khô ráo, không phơi giày trước ánh nắng trực
tiếp.

- Khi sử dụng, tránh tiếp xúc đế giày với dầu khí và các loại chất dễ gây thoái hóa, khi bị dính, nên rửa ngay bằng nước sạch. Cũng nên tránh để giày tiếp xúc với hóa chất và vật nhọn. Dây
giày không nên thắt quá chặt.

- Trong thời gian dài không mang, nên vệ sinh giày sạch sẽ, lấy miếng lót giày ra, phơi nơi khô thoáng và gói giày lại bằng giấy.

Mô tả sản phẩm Tab tùy chỉnh Đánh giá
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