
 

  

  DDIISSPPOO  TTAAPPEE  RREEMMOOVVEERR  یییییتالیایتالیاااساخت کمپانی ساخت کمپانی است که است که   جداکردن چسب پانسمانجداکردن چسب پانسماناسپري مخصوص اسپري مخصوص SSiiggnnoorriinnii   به به

  ..باشدباشدمیمی  در ایتالیادر ایتالیا  DDiissppootteecchhسفارش کمپانی سفارش کمپانی 

  با استفاده از این اسپري، جداکردن چسب از روي پوست بدون درد خواهد بودبا استفاده از این اسپري، جداکردن چسب از روي پوست بدون درد خواهد بود..  

  شودشودتولید میتولید می  لیتريلیتريمیلیمیلی  300300حجم حجم قوطی فلزي با قوطی فلزي با این محصول در این محصول در.. 

  باشدباشدعددي میعددي می  1616هاي هاي بندي این محصول در جعبهبندي این محصول در جعبهبستهبسته . .    

   باشدباشدمیمی  منزلمنزلاین محصول قابل استفاده در مراکز درمانی و این محصول قابل استفاده در مراکز درمانی و . .  

   کردن روغن و کرم ماساژ و ورزشی نیز مناسب خواهد بودکردن روغن و کرم ماساژ و ورزشی نیز مناسب خواهد بودبراي پاكبراي پاك  اسپرياسپرياین این..    

  ندارندندارند  کامال سازگارند و عوارض جانبیکامال سازگارند و عوارض جانبیشود که با پوست شود که با پوست موادي استفاده میموادي استفاده میدر تولید این محصول از در تولید این محصول از..  

   اسپري مستقیم نکنیداسپري مستقیم نکنیددیده دیده یا پوست آسیبیا پوست آسیبدر زمان استفاده، بر روي زخم باز در زمان استفاده، بر روي زخم باز..  

  به سمت چشم و بینی مستقیم اسپري نکنیدبه سمت چشم و بینی مستقیم اسپري نکنید . .  

  گراد، دور از نور خورشید و آتش نگهداري نماییدگراد، دور از نور خورشید و آتش نگهداري نماییددرجه سانتیدرجه سانتی  5050تر از تر از قوطی اسپري را در دماي پایینقوطی اسپري را در دماي پایین . .    

  

 
 

  ..پانسمان کاربرد داردپانسمان کاربرد داردچسب چسب بانداژ یا بانداژ یا زخم یا زخم یا این اسپري براي هرگونه چسب این اسپري براي هرگونه چسب   ))11

  . . اسپري نمایـیداسپري نمایـید  ،،نماییدنماییدبر روي باند یا پانسمانی که قصد دارید از روي پوست جدا بر روي باند یا پانسمانی که قصد دارید از روي پوست جدا   ))22

  ..چند ثانیه صبر کنیدچند ثانیه صبر کنید  ))33

  . . چسب را به راحتی از روي پوست جدا کنیدچسب را به راحتی از روي پوست جدا کنید  ))44

    . . در صورت آسان جدانشدن، دوباره اسپري کنید و سپس چسب را جدا کنیددر صورت آسان جدانشدن، دوباره اسپري کنید و سپس چسب را جدا کنید  ))55

 

 021 88106063 هر زمان که نیازي دارید، پاسخگوي شما هستیم

 

 

 

 


