NAIL PRO
Körömvágó a vastag vagy benőtt körmökhöz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A körömvágó különleges párnázott, csúszásgátló nyéllel rendelkezik, amely segítségével különösen
biztonságosan vághat. Ergonomikus kialakítása ideális ízületi gyulladásban szenvedőknek, valamint
gyenge vagy mozgáskorlátozott kézzel történő használatra. Körömvágóink kézzel élezett pengéi
pontos és tiszta vágást eredményeznek. Az orvosi minőségű rozsdamentes acél anyagának hála
nem kell tartania a rozsdásodástól. Egy dolgot megígérhetünk: ezekre a körömvágókra évekig nem
lesz panasz.
A CSOMAG TARTALMA:
1 x széles szájú lábujjkörömvágó
1 x körömcsipesz
1 x körömreszelő
1 x körömemelő
1 x körömbőrtoló
1 x tároló
TERMÉKLEÍRÁS:
Ez a körömvágókészlet számos célra használható. Tartalma: lábujjkörömvágó olló,
lábujjkörömcsipesz vastag körmökhöz, lábujjköröm-reszelő stb. Segítséget a cukorbetegség okozta
körömvastagodás esetén.

Anyag: rozsdamentes acél, ABS
FIGYELMEZTETÉSEK
∑
A termék nagyon éles. Gyermekektől elzárva tartandó.
∑
Használat előtt fertőtlenítse.
Használatakor ügyeljen rá, hogy ne húzza meg a bőrt az ollóval.
∑
Ha gyulladás, duzzanat vagy fájdalom jelentkezik, fertőtlenítse a körmöket és a
körömvágót (jóddal vagy hidrogén-peroxiddal) és használat után minden alkalommal
fertőtlenítse.
∑
ÜGYELJEN: A KÖVETKEZŐKRE: Ne vágjon a körömolló élének belső részével, ugyanis
fájdalmat okozhat.
∑
A körömcsipesz nyelének helyes működéséhez 1 rugóra van szükség. Ne használja
egyszerre két felhajtott rugóval.
∑
Súlyosan benőtt lábujjköröm esetén forduljon szakemberhez és ne próbálja meg saját
magának megoldani a problémát.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
1. Tisztítsa meg a körmök alját a kosztól egy körömtisztítóval.
2. A körömcsipesszel vágja le a felesleges körömrészt.
3. A fogó hegyével megtisztíthatja a köröm oldalsó részeit. Ezzel felveheti a harcot a
körömfertőzés és a körömgomba ellen.
FELHASZNÁLÁSI MÓDSZEREK
Lábáztatás: Lábáztatás esetén tegyen a vízbe antibakteriális szappant és néhány evőkanál sót. A
köröm körülbelül 10 perc áztatás után puha lesz, így sokkal kevésbé lesz fájdalmas a körömvágás.
Tisztítás: Az eszközöket minden használat után meg kell tisztítani alkohollal a tartós használhatóság
és a baktériumok miatt.
FIGYELEM: Ha gyulladás, duzzanat vagy körömfertőzés alakul ki, fertőtlenítse köreit és a készlet
eszközeit.
TIPPEK:
∑
Vastag lábujjkörmök vágása előtt áztassa lábát 5 percig langyos vízben.
∑
A benőtt körmökhöz való vágó használatakor csak egyetlen rugót hajtson fel. (A másik
tartalék.)
∑
Helyezze úgy a körömcsipesz száját, hogy a penge élének íve párhuzamos legyen a köröm
ívével.
∑
A penge nagyon éles. Ha nem használja a körömvágót, tegye rá a műanyag
védőburkolatot.
∑
Súlyosan benőtt körmök esetén forduljon szakemberhez.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros
hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az
anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor
keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a
terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.

