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Πποθςλάξειρ
1. Φπιάμηε ην θνπηί θαη ην εγρεηξίδην γηα πεξαηηέξσ πξνθπιάμεηο.
2. Καηάιιειε γηα ρξήζε ζε πόδηα, ρέξηα, καζράιεο θαη γξακκή κπηθίλη.
3. ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ γηα ρξήζε ζην θεθάιη, ην πξόζσπν , ηα
κάηηα, ηε κύηε, ηα απηηά, πξσθηό, γελλεηηθά όξγαλα θαη ζειέο ή
νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο.
4. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε επξπαγγείεο, θηξζνύο, νπιέο, θξεαηνειηέο,
δέξκα κε δπζρξσκίεο, ζθαζκέλν, εξεζηζκέλν, ειηνθακέλν ή ζε δέξκα
αξλεηηθή αληίδξαζε ζην θεξί. Πάληνηε αθήλεηε λα πεξάζνπλ 72 ώξεο
κεηαμύ ησλ ζπλεδξηώλ απνηξίρσζεο.
5. πκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ ηε ρξήζε εάλ αθινπζείηε
νπνηαδήπνηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ην
δέξκα ή εάλ ππνθέξεηε από δεξκαηνπάζεηα.
6. Η απνηξίρσζε δελ ελδείθλπηαη γηα ειηθησκέλνπο θαη δηαβεηηθνύο ή
όζνπο παίξλνπλ ξεηηλνεηδή δηα ζηόκαηνο.
7. Πξηλ από θάζε ρξήζε, ΔΛΔΓΞΣΔ ΣΗΝ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ
Α εθαξκόδνληαο θαη αθαηξώληαο ην πξντόλ από κία κηθξή πεξηνρή
πνπ ζέιεηε λα απνηξηρώζεηε, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Δάλ
κεηά ηελ πάξνδν 24 σξώλ δελ εκθαληζηεί αξλεηηθή αληίδξαζε,
ζπλερίζηε ηε ρξήζε.
8. Δάλ ληώζεηε ηζνύμηκν/γαξγαιεηό θαηά ε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ,
αθαηξέζηε ακέζσο ην πξντόλ ρξεζηκνπνηώληαο κηα ηαηλία. θνππίζηε
κε καληηιάθη Perfect Finish ή κε baby oil θαη μεβγάιηε θαιά κε θξύν
λεξό. Δάλ ε αίζζεζε θαςίκαηνο επηκέλεη, αλαδεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα.
9. ΦΤΛΑΞΣΔ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΓΙΑ.
10. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα θαη
επηδείμηε ηε ζπζθεπαζία.
11. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα
αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή.
12. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν επαγγεικαηηθά αληαιιαθηηθά
θεξηνύ κε απηήλ ηε ζπζθεπή.
13. ΠΡΟΟΥΗ: Καηά ηε ρξήζε ην θεξί ζα είλαη θαπηό – Αθήζηε ην λα
θξπώζεη πξηλ αθαηξέζεηε ην γέκηζκα από ηε ζπζθεπή.
14. Η ρξήζε αληάπηνξα, πνιύπξηδα θαη/νη θαιώδηα επέθηαζεο δελ
επηηξέπεηαη.
Μεηά ηε ρξήζεο ζπληζηάηαη λα πεξηκέλεηε 24 ώξεο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε
απνζκεηηθό, νπνηαδήπνηε θνιόληα ή πξντόλ ηερλεηνύ καπξίζκαηνο, πξηλ
θνιπκπήζεηε ή θάλεηε ειηνζεξαπεία.
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Σν δέξκα κπνξεί λα είλαη πην επαίζζεην γηα ιίγε ώξα κεηά ηε ρξήζε, νπόηε
απνθύγεηε λα ην μύζεηε.
ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ
Αθαηξέζηε εληειώο ηελ ηαηλία αζθαιείαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ θεξηνύ.
Σνπνζεηήζηε ην αληαιιαθηηθό θεξί ζηε ζπζθεπή θαη βάιηε ην θηο ζηελ
πξίδα (πάληνηε ειέγρεηε όηη ε ηάζε είλαη 220V).
Καιύςηε θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα ιηώζεη εληειώο ην θεξί (ζπλήζσο 18 κε 25
ιεπηά, αλαιόγσο ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία).
Αθαηξέζηε ην θηο από ηελ πξίδα. Έπεηηα, πξηλ εθαξκόζεηε ην θεξί ζην
δέξκα, θαη ρσξίο λα αθαηξέζεηε ην αληαιιαθηηθό θεξί από ηε ζπζθεπή,
θπιήζηε ην roll-on πάλσ ζε έλα από ηα θαζαξά παληά πνπ
πεξηιακβάλνληαη, έηζη ώζηε ε επηθάλεηα λα είλαη νκνηόκνξθα θαιπκκέλε
κε θεξί θαη λα θπιάεη νκαιά.
Βεβαησζείηε όηη ην δέξκα είλαη εληειώο θαζαξό θαη ζηεγλό.
Έπεηηα, εθαξκόζηε έλα ζηξώκα θεξηνύ όζν ιεπηόηεξν θαη πην νκνηόκνξθν
γίλεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα απνηξηρώζεηε, κε θνξά εθείλε ηεο
θαηεύζπλζεο ησλ ηξηρώλ, θξαηώληαο ην δέξκα ηελησκέλν.
Δθαξκόζηε ηελ ηαηλία θαη πηέζηε ηελ επαλεηιεκκέλα πάλσ ζην δέξκα κε ην
ρέξη ζαο γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη έρεη θνιιήζεη θαιά.
Πηάζηε ηε κία άθξε ηεο ηαηλίαο θαη ηξαβήμηε αληίζεηα από ηε θνξά ησλ
ηξηρώλ, ελώ δηαηεξείηε ηελ ηαηλία όζν πην θνληά θαη παξάιιεια ζην δέξκα
γίλεηαη. Κάζε ηαηλία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο, αξθεί λα
κπνξείηε λα ηελ θξαηήζεηε ζηαζεξά.
Μεηά ηελ απνηξίρσζε, αθαηξέζηε ηπρόλ ππνιείκκαηα θεξηνύ κε ηα
καληηιάθηα γηα κεηά ηελ απνηξίρσζε ή κε ειαηόιαδν.
ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ιζρύο: 40W
Σξνθνδνζία: 220-240V ~50/60Hz
Για κάθε λόγο βεληίωζηρ, η Beper διαηηπεί ηο δικαίωμα να ηποποποιήζει ή να
βεληιώζει ηο πποϊόν σωπίρ ειδοποίηζη
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ
Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24
κελώλ γηα ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα
επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ
ηεο Beper ζην emailassistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ
αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο

