ODABAN® антиперспирантот делува гарантирано. Доколку од било која причина
тоа не случај кај Вас, Ве молиме шишенцето да ни го пратите назад со платена
поштарина во рок од 60 од датумот на купување (како доказ приложете ја
сметката). Полната цена на производот ќе Ви биде вратена:
MDM Healthcare
Deutschland GmbH
Falderbaumstr. 16A
D-34123 Kassel
Tel.:+49 (0)561 -8201696
Mail: info@mdmhealthcare.eu

Ве молиме следните информации во врска со производот да ги прочитате
ВНИМАТЕЛНО.
ODABAN® антиперспирантот е решение достапно во шишенце од 30 мл и е
наменет за надворешна употреба на кожата.
Потење под пазуви:
кожа од зголемено потење и ефективно го спречува создавањето на
непријатни мириси.
Потење на нозете: ODABAN® антиперспирантот го спречува потењето, а со
тоа и создавањето на непријатни мириси. Сувоста на стапалото може да влијае и
на спречување на развој на атлетско стапало кај спортисти и планинари како
и неутрализирање на создавањето пликови.

Упатство за употреба:

1. ODABAN® најчесто е потребно да се употребува само еднаш или два
пати неделно или по потреба. ODABAN® се користи само пред легнување
навечер и не се употребува во текот на денот.

2. Внимавајте површината на кожата пред нанесување да биде потполно
сува, а доколку е потребно исушете се со фен или талк пудра.

3.Мала количина ODABAN® нанесете директно на кожата. На чувствителна
кожа можете да го нанесете со помош на козметички тупфери (според
искуство потребни се 1-2 прскања по површината на кожата).

4. За третман под пазуви, производот нанесете го само на средината на
пазувата. На нозете е доволно да се нанесе на стапалата и измеѓу прстите.

5.Третираната површината на кожа треба следниот ден нормално да се
испере.
6.Површината на кожа не треба да се бричи 24 пред и после нанесување на
ODABAN®.

На што треба да се биде свесен при употреба на ODABAN®
антиперспирантот.
ODABAN® е наменет само за надворешна употреба. Не смее да се нанесува
на очи и слузокожа. Не треба да се третира цело тело, туку само одредени
засегнати делови.
Во почеток ODABAN® антиперспирант се употребува секоја ноќ, а после
тоа употребата се намалува на еднаш до два пати неделно, односно по
потреба.
Избегнувајте директен контакт со облека, полирани површини, иритирана
или испукана кожа.
Да се држи надвор од дофат на деца.
ODABAN® се нанесува само пред спиење, а не преку ден.
Генерален увозник и дистрибутер за Р. Македонија:
Промедика ДООЕЛ
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, п. фах 122
1000 Скопје, Македонија
тел. ++389 2 3248 - 400
факс ++389 2 3248 - 401
promedika@promedika.com.mk
www.promedika.com.mk

www.odaban.com

