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SANITY ŚWINKA TERMOFOR GUMOWY W POKROWCU 2
LITROWY
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ALBERT-POLSKA

Opis produktu
 

SANITY ŚWINKA TERMOFOR GUMOWY W POKROWCU 2 LITROWY - 1 SZTUKA
Termofor gumowy 2l w puszystym pokrowcu. Stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia bólu.
Długo utrzymuje ciepło, a dzięki pokrowcowi w formie pluszowej zabawki jest przyjemny w dotyku i idealny dla wrażliwej skóry dziecka.

Zastosowanie:

Termofor może być stosowany przy:

Bólach brzucha,
Bólach mięśniowych i reumatycznych,
Kolkach u niemowląt i dzieci,
Przeziębieniu i grypie.
Działa kojąco na zapalenia stawów,
Zapalenie ucha problemy z krążeniem,
Bóle żołądkowe,
Schorzenia układu moczowego,
Skurcze mięśni gładkich,
Przepuklinę oraz bóle zębów.

Sposób użycia:
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1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50° Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i
powoli napełnij termofor wodą do ¾ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.

2. Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylanie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie
widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.

3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.

Czyszczenie:

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze 30°C. Termofor
gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Uwagi:

Nie stosować środków dezynfekujących
Wyrób nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej
Chronić przed działaniem promieni słonecznych
Przechowywać bez zakręcania korka w suchym miejscu
Stosowanie termofora u dzieci należy zawsze przeprowadzić pod nadzorem osoby dorosłej .

Producent: ALBERT Polska Sp. z o.o., ul Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce.
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