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LEVEL UP
Niveladores de Dedos
Parabéns, Você adquiriu os Niveladores de Dedos
desenvolvidos pela Só Dança!
A relação entre sapatilha de ponta e ballet está no
DNA (ADN) da Só Dança, e é com muito orgulho que
apresentamos mais um produto para facilitar sua
vida na dança.
Os Niveladores protegem seus dedos onde eles mais
precisam, adaptando seus pés a praticamente todos
os modelos de sapatilha de ponta Só Dança.
Observe na Figura 1 que nem todos os dedos tocam
o fundo da sapatilha, mas na Figura 2 eles estão
nivelados, assim o apoio fica homogêneo e o peso
do corpo se distribui uniformemente sobre todos
os dedos, diminuindo a pressão sobre o dedo maior.
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Isso faz toda a diferença para a bailarina, porque os
Niveladores favorecem o amortecimento de impacto
e o alinhamento do eixo dos pés quando na ponta,
colaborando para a saúde dos pés e ajudando a
evitar a formação de calos, escoriações e possíveis
deformações.

Figura 1

Figura 2

POR QUE USAR OS NIVELADORES DE DEDOS SÓ
DANÇA?
O

uso

correto

dos

Niveladores

favorece

o

amortecimento de impacto e o alinhamento do eixo
dos pés quando você está na ponta, colaborando para
a saúde de seus pés, ajudando a evitar a formação de
calos, escoriações e possíveis deformações.
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SUGESTÕES DE USO

NIVELADORES PARA TODOS OS DEDOS
São 5 tamanhos, um para cada dedo do pé. Cada
Nivelador é acompanhado de um Extensor, que pode
ser inserido no interior do Nivelador para aumentar
o comprimento do dedo. Cada embalagem contém
dez Niveladores e dez Extensores.
COMO USAR OS NIVELADORES SÓ DANÇA?
Observe a terminação de seus dedos e use os
Niveladores para tentar deixá-los com uma forma
mais cônica, como nas figuras de SUGESTÃO DE USO.
Para saber quais dedos devem receber os Niveladores,
é importante fazer alguns testes. Comece colocando
um Nivelador no dedo menor ao lado de seu dedo
maior.

LE V EL U P- NI VELADORES DE DEDO S

Se necessário, insira o Extensor para prolongar o
comprimento do nivelador. Depois, calce a sapatilha
e suba na ponta. Se a pressão sobre o dedo maior
ainda for acentuada, coloque um Nivelador também
no seu próximo dedo menor e assim por diante, e
continue testando até ficar bem confortável.
ADAPTAÇÃO AO TAMANHO DOS DEDOS
A natureza elástica dos Niveladores permite sua
adaptação a todos os tamanhos de dedos. Se preciso,
use uma tesoura para diminuir o Nivelador fazendo
um corte único.
Se seus dedos são muito curtos e finos, use o Nivelador
indicado para dedos menores.
CONSERVAÇÃO DOS NIVELADORES
Conserve-os longe de materiais perfurantes e passe
talco para guardá-los após cada uso, mantendo,
assim, a elasticidade e o toque macio.

