
FLIPSLEEP
Универсална възглавница за спане

РЪКОВОДСТВО НА УПОТРЕБА
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Възглавницата FLIPSLEEP нежно ще обгърне главата и шията ви като едновременно с това ще 
разпредели равномерно тежестта на тези части от тялото ви върху цялата възглавница.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:

1 × възглавница FLIPSLEEP

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Материал: 
Външен слой: полиестерно влакно 
Вътрешен слой: 95 полиестер 5 спандекс 
Пълнеж: 
0,5 мм миниатюрни пяна частици

Тегло на продукта: 250 гр
Размер на продукта (Д х Ш х В): 
50 × 30 × 13 см

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Поставете я в калъфка;
2. Поставете възглавницата на леглото си;
3. Легнете си, поставяйки главата си в центъра на възглавницата.

FLIPSLEEP е подходяща за спане във всяка позиция: Не е необходимо да спите само по гръб, 
тъй като възглавницата е подходяща за спане настрани и по корем. След като сте легнали и 
сте избрали позицията си за сън, възглавницата ще започне леко да се оформя около 
очертанията на главата и горната част на тялото ви.



ВНИМАНИЕ: НЕ ОТВАРЯЙТЕ ЦИПА. АКО ГО ОТВОРИТЕ, ПЪЛНЕЖЪТ ЩЕ ИЗПАДНЕ.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Може да се пере както на тъка, така и в пералня (30°C). 
Обръщайте внимание на ципа. Винаги се уверявайте, че 
ципът на възглавницата е добре затворен, в противен 
случай пълнежът може да изпадне. Силно препоръчваме 
да използвате торбичка за пране. 

Забележка: след пране в пералня, трябва да се остави да съхне в проветриво помещение.
Не се мачка, не се глади и няма нужда от използване на белина.

________________________________________________________________________________

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци 
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда 
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови 
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани 

отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и 
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да 
се погрижи за екологичното му рециклиране.

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви, 
приложени от Европейската комисия.




