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Пластирі   
natural & HElPFul 

Перед застосуванням слід уважно  
ознайомитися з інструкцією з використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ

НЕВИДИМИЙ ЗАХИСТ ВІД ВОШЕЙ 
ДЛЯ ДІВЧАТОК І ХЛОПЧИКІВ

Польський
Бренд

– 100% НАТУРАЛЬНІ І НЕТОКСИЧНІ ОЛІЇ: РОЗМАРИНУ І ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
–  У ВИГЛЯДІ ПЛАСТИРІВ З ЛИПУЧКАМИ, ЩО ПРИКРІПЛЮЮТЬСЯ ДО ШАПОК ТА 

ОДЯГУ
– НАЙКРАЩИЙ ЗАХИСТ
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Пластирі ВоШАм ША Саніті - це практичний, зручний і 
непомітний спосіб, який дозволяє уникнути використання 
рідких продуктів на шкірі голови. Вони на 100% натуральні 
і їхня ефективність доведена на 98% (Estudio Ebysos, 
травень 2016). Продукт не токсичний і не містить біоцидів. 
Ефективність до 2 місяців. Пролонговане вивільнення 
натуральних активних компонентів.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. ЗНІмІТь ЗАхИСНе ПОКРИТТЯ  З ПлАСТИРУ.

2. ПРИКлейТе ПлАСТИР дО шАПКИ АбО КОмІРА.

3.  ПРИКРІПІТь лИПУчКУ дО ПлАСТИРУ. Не 
вІдКлеюйТе ПлАСТИР! ЗАмІНІТь лИше лИПУчКУ.

 

В упаковці міститься два саше з фольги, розділені навпіл. Кожне 
з них містить два пластирі і дві липучки. Увага! Набір складається 
з одного пластиру та однієї липучки. Місце наклеювання 

пластиру має бути чистим і гладким (уникайте м’ятих тканин, які 
ускладнюють приклеювання). Пластир приклеюємо з внутрішньої 
сторони шапки, над вухом (якщо на це дозволяє модель шапки, 
найкраще, щоб він був прикритий матеріалом) або з внутрішньої 
сторони коміра. Щоб приклеїти пластир, зніміть захисне покриття  
з самоклейкої частини, прикладіть до поверхні, де ви хочете 
приклеїти пластир, і притисніть його на деякий час. Потім 
прикріпіть просочену олією липучку до попередньо приклеєного 
пластиру. Набір, що залишився в саше, - пластир і липучку - 
використайте для іншої шапки, коміра або будь-якого предмета 
одягу. Ви також можете залишити їх на потім у закритому пакеті, 
але обов’язково окремо, щоб пластир не контактував з липучкою.

НАТУРАЛЬНІ ОЛІЇ

ефірна олія розмарину, ефірна олія чайного дерева, олійний 
екстракт азадірахти індійської, ефірна олія м’яти перцевої, ефірна 
олія цитронелли, екстракт шавлії, ефірна олія лаванди, олія 
фенхелю.

РЕКОМЕНДАцІЇ

для дітей старше 3 років. Тільки для зовнішнього застосування. 
Не допускати потрапляння в очі. Не використовувати, якщо на 
шкірі є рани або подразнення. Якщо шкіра почервоніла, набрякла, 
подразнена або свербить, слід негайно її вимити і сполоснути. 
Зберігати в прохолодному і сухому місці. Зберігати в недоступному 
для дітей місці.

Термін придатності та номер партії надруковані на нижній частині 
упаковки.

ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З 
ІНШОЮ ПРОДУКцІЄЮ SANITY®

Сертифікована система ISO 13485

Наш турботливий веб-сайт: sanity.pl

Ваш Опікун Sanity  
у Відділі обслуговування клієнтів:

12 271 33 62 Офіс працює в робочі 
дні з 8:00 до 16:00
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