
 Pomembno:

- LIMISAN PRO ne smete uporabljati, če ste alergični na eno izmed sestavin, ki jih izdelek vsebuje.

- Čeprav je izdelek LIMISAN PRO dokazano varen v stiku s kožo, svetujemo, da ga pred prvo uporabo nanesete na majhen predel kože.

- Sprej ne sme priti v stik z očmi in sluznicami. V slučaju da se to zgodi, spirajte oko s tekočo vodo. 

- Izdelka ne vdihujte. Uporabljajte ga samo v dobro zračenih prostorih. V primeru, da se izdelek vdihne, premestite osebo na svež zrak, kjer naj diha v udobnem položaju. 

- V primeru, da se pojavijo nepričakovane kožne reakcije, z uporabo izdelka takoj prekinite, in se posvetujte z zdravnikom. Če boste potrebovali dodaten zdravniški   
 nasvet, imejte izdelek ali embalažo pri roki.  

- Izdelek hranite pri sobni temperaturi.  Ne izpostavljajte ga sončni svetlobi ali temperaturi nad 50° C. Hranite ga v prostorih, ki so dobro zračeni. 

- Izdelka ne prebodite ali zažgite, četudi je že uporabljen. 

- Izdelek shranjujete tako, da je nedosegljiv otrokom. 

- Ta izdelek je visoko vnetljiv, zato ga hranite stran od vročine, isker, odprtega ognja, vročih površin. Med uporabo ne kadite. 

- Izdelek je namenjen samo za zunanjo uporabo. 

- Izdelka ne smete uporabljati po pretečenem roku uporabe, ki je natisnjen na embalaži.

- Preprečite sproščanje v okolje.
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Kako uporabite LIMISAN PRO sprej na obližu ali lepilnem traku?
KORAK 1: Kadar želite odstraniti obliž ali lepilni trak s kože, napršite LIMISAN PRO po robu obliža ali vsej površini lepilnega traku, tako da se zmoči. Sprej ne sme priti v stik z očmi in sluznicami.  
KORAK 2:  Čakanje ni potrebno, obliž ali lepilni trak lahko takoj odstranite s kože. Če je potrebno, dodatno popršite LIMISAN PRO po površini obliža ali lepilnega traku. Obliž ali lepilni trak hitro 
odstranite, da ostanki lepila ne ostanejo na koži. Če se to zgodi, jih enostavno odstranite tako, da napršite LIMISAN PRO na robček in podrgnite ostanke. 
KORAK 3: LIMISAN PRO se zelo hitro posuši, zato pred nameščanjem naslednjega obliža ni potrebno dodatno čiščenje.  

Kako uporabite LIMISAN PRO sprej za odstranjevanje ostankov lepil s kože?
KORAK 1: Kadar želite odstraniti ostanke lepil s kože, napršite LIMISAN PRO na papirnat robček.
KORAK 2: Z mokrim robčkom podrgnite ostanke lepila in jih odstranite s kože. 

Kako uporabite LIMISAN PRO sprej  okoli oči?
KORAK 1: Kadar želite odstraniti obliž z okolice očesa, napršite LIMISAN PRO v pokrovček stekleničke.
KORAK 2: Pomočite vatirano palčko v tekočino v pokrovčku, da se navlaži.
KORAK 3: Z navlaženo palčko namažite robove obliža, nato ga nežno odstranite s kože. 

Kako deluje LIMISAN PRO?
LIMISAN PRO vsebuje mešanico sestavin, ki hitro tvorijo sloj med lepilom obliža in kožo. Ta sloj prekine vezi v lepilu in tako omogoči nebolečo odstranitev obliža. Vse sestavine v LIMISAN-u PRO 
zelo hitro izhlapijo in na koži ne puščajo nobenih ostankov, kar omogoča takojšnjo namestitev novega obliža. 

Kaj je LIMISAN PRO?

LIMISAN PRO je sprej za neboleče odstranjevanje različnih vrst medicinskih lepil. LIMISAN PRO je zasnovan tako, da omogoča hitro in neboleče odstranjevanje vseh vrst obližev in 
lepilnih trakov s kože, brez poškodb. Odstranjevanje lepil z LIMISAN PRO je do kože prijazno in spodbuja celjenje rane, ker preprečuje dodatne poškodbe povrhnjice, ki bi lahko 
nastale pri odstranjevanju obliža.  

LIMISAN PRO je enostaven za uporabo in deluje že v nekaj sekundah. Sprej lahko uporabite tudi obrnjen navzdol. 

LIMISAN PRO je zelo nežen izdelek, zato ne draži kože. LIMISAN PRO se hitro posuši in zato ne poslabša lepljivosti naslednjega obliža. 

LIMISAN PRO vsebuje: 

1. 50 ml spreja vsebuje: silikone, bisabolol, zelena meta, ARC-ekstrakt, butan, propan.

2. To navodilo za uporabo vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za uporabo LIMISAN-a PRO. Navodilo shranite. 

LIMISAN PRO
odstranjevalec medicinskih lepil

KORAK 1 KORAK 2 KORAK 3

PRED UPORABO LIMISANA PRO NATAČNO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO. NAVODILO SHRANITE, MORDA GA BOSTE PONOVNO POTREBOVALI. 
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