
FLIPSLEEP
Pernă multifuncțională

MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

FLIPSLEEP vă va proteja și vă va susține capul și gâtul prin dispersarea uniformă a greutății acestor 
părți ale corpului pe întreaga pernă.

PACHETUL INCLUDE:

1 × pernă FLIPSLEEP

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Material: 
Strat de suprafață: fibră de poliester 
Carcasă interioară: 95% poliester, 5% spandex 
Conținut: 
Particulă de spumă miniaturală de 0,5 mm

Greutatea produsului: 250 g
Dimensiunea produsului (L x l x Î): 
50 × 30 × 13 cm

INDICAȚII:

1. Folosiți o față de pernă;
2. Așezați perna pe pat;
3. Întindeți-vă și așezați-vă capul în adâncitura rotundă centrală.

Flipsleep se potrivește oricărei poziții de dormit: Nu este necesar să rămâneți întins pe spate 
deoarece perna poate fi utilizată și de cei care dorm pe lateral și chiar și pentru cei care dorm pe 
burtă. După ce v-ați întins și ați ales poziția de dormit, perna va începe să ia ușor forma capului și a 
părții superioare a corpului.



AVERTIMENT: NU DESCHIDEȚI FERMOARUL. DACĂ O VEȚI FACE, CONȚINUTUL VA CĂDEA.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

Perna poate fi spălată atât la mașină cât și la mână (30 ° C). 
Aveți grijă la fermoar. Asigurați-vă întotdeauna că fermoarul 
pernei este bine închis, altfel conținutul ar putea cădea. Vă 
recomandăm să folosiți o pungă de spălat. 

Notă: după spălarea la mașină, perna ar trebui ventilată și uscată.
Fără cute, nu necesită călcare, nu decolorați.

________________________________________________________________________________

Instrucțiuni referitoare la reciclare și aruncare
Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau 
să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru 
reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


