
Használati utasítás az All In Packaging webshopban árusított termékekhez

Az All In Packaging webáruház üzemeltetője a Nordtek Imexco Kft. (székhely: 2161 Csomád,
Verebeshegy u. 11.; adószám: 12244692-2-13 EU VAT: HU12244692; cégjegyzékszám:
13-09-163449).

Termékek megnevezése:

Adagolók, Szórófej, Karos szórófej, Pumpa, Habpumpa
Használat: Folyadékok adagolására szolgáló termékek. Használatuk csak a velük kompatibilis
flakonnal együtt lehetséges. Az adagolandó folyadékok viszkozitása nagyban befolyásolja a termék
használhatóságát. Csak megfelelő viszkozitású folyadék adagolására használjuk.

Tárolók
Műanyag flakon, Műanyag kanna, Tégely, Tubus, Tubusflakon, Üveg tárolók, Gyógyszeres
doboz, Rúzstok, Vödör, Roll On, Cseppentők, Szempillaspirál, Szett tárolók (flakon vagy tégely,
kupakkal, szórófejjel stb.)

Használat: Elsősorban kozmetikai, háztartási-vegyipar termékek tárolására szolgáló termékek.
Krémek, folyadékok, tárolására használhatóak. A cseppentes zárás minden esetben tesztelés és
kompatibilitás függvénye. Használat előtt ellenőrizzük, hogy a tárolni kívánt anyag tárolására
megfelelő-e a kívánt csomagolás.

Kupakok
Használat: A kupakok valamilyen velük kompatibilis tárolóval (flakon, tégely, stb.) együtt
használhatóak. A megfelelő zárás és kompatibilitás minden esetben tesztelendő használat előtt.

Környezetbarát evőeszközök és tárolók
Használat: Kizárólag ételek tárolására és ételek fogyasztásának elősegítésére használható. Az
evőeszközök használata kiemelt odafigyelés mellett ajánlott. Vigyázzunk, hogy se magunban, se
másban ne okozzunk velük kár. Kisgyermekektől távol tartandó.

A tárolni és fogyasztani kívánt termékekkel történő megfelelőségről minden esetben egyeztessen
kollégánkkal.

Kozmetikai kiegészítők

Használat: Kozmetikai kiegészítők kategóriában található termékeink kizárólag kozmetikai és
szépségápolási termékek készítéséhez használhatóak.

Kozmetikai táskák



Használat: Kozmetikai táskáink kozmetikai és szépségápolási cikkek eredeti csomagolásukban
történő tárolásához használhatóak.

Élelmiszer csomagolás
Használat: Élelmiszer csomagolások élelmiszerek tárolására használhatóak.

Kozmetikai alapanyagok

Használat: A bőrápoló olajokat,vajakat lehetőleg még nedves arcbőrön alkalmazza (testen fürdés
után). Általában néhány cseppet elegendő bemasszírozni, szárazabb bőr esetén,igény szerint több is
lehet. Kozmetikai termékben való adagoláskor a receptúra szerint járjon el.  Kizárólag külső,
bőrápolási használatra!

Illóolajok

Az illóolajok a levegő és kozmetikumok illatosítására javasolt termékek,ezért párologtatóba használja,
illetve krémekhez, balzsamokhoz 1-2 cseppet adva. Belsőleg TILOS fogyasztani. Gyermek kezébe ne
kerüljön! Az illóolajok potenciális allergéneket is tartalmaznak,ezért mindig olvassa el a termék
specifikációját!


