
HEATED NECK +
SHOULDER WRAP

SIKKERHEDSADVARSLER

• Dette produkt er ikke et legetøj. Holdes 
utilgængeligt for børn. • Må IKKE varmes i 
mikrobølgeovnen i mere end 2 minutter.• Undgå, at 
madrester fra mikrobølgeovnen kommer i kontakt 
med beklædningen. Varm altid fyldmaterialet på en 
ren, tør og mikrobølgesikker tallerken. • Undgå, at 
beklædningen kommer i kontakt med siderne på 
mikrobølgeovnen. • Under opvarmningen skal du 
sørge for, at pladen i mikrobølgeovnen kører rundt.• 
Dette produkt må kun varmes og køles i henhold til 
disse instruktioner. • Mikrobølger varierer i styrke og 
de kan varme produktet for meget eller ujævnt. 
Produktet må aldrig varmes i en mikrobølgeovn 
over 1000 W. • MÅ IKKE VARMES FOR MEGET – dette 
kan beskadige produktet og forårsage seriøse 
skader. • Kontroller altid produktets temperatur 
inden brug. • Kun til husholdningsbrug. • Må aldrig 
påføres på steder på kroppen, hvor huden er 
beskadiget eller i dårlig stand. • Kontakt din læge, 
hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre 
sikker brug af dette produkt. • Brug kun dette 
produkt til det tilsigtede formål. • Se grundigt 
produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet 
ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller 
på nogen måde ødelagt, må det ikke længere 
bruges, og det skal bortskaffes med det samme.

LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

TILLYKKE MED KØBET AF DIN 
OPVARMET WRAP TIL NAKKE 
OG SKULDRE

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne 
og vejledningerne på emballagen, dette ark og i 
brugsvejledningen.
Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til 
fremtidig reference.
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FYLD AF HELT NATURLIGE INGREDIENSER BRUGSVEJLEDNINGER

VEJLEDNINGER FOR PLEJE

KØLEVEJLEDNINGER

FUNKTIONER
• Integreret urter til beroligende aromaterapi

• Til varmning eller kølning for at lindre spændinger

• En behagelig vægt

• Plysbetræk af høj kvalitet

• 95% Lerperler

• 5% Lavendelfrø

1. Sørg for, at beklædningen har stuetemperatur og 
ikke er våd.

2. Læg beklædningen på en ren, tør og 
mikrobølgesikker tallerken. Sørg for, at 
beklædningen ikke rækker ud over pladens 
kanter. Sørg for, at fyldmaterialet fordels jævnt i 
mikrobølgeovnen.

3. Sæt beklædningen og tallerken i 
mikrobølgeovnen. Undgå, at beklædningen 
kommer i kontakt med madrester eller madspild i 
mikrobølgeovnen. Vigtig: Hvis beklædningen 
rører siderne i mikrobølgeovnen eller hvis pladen 
ikke kan kører ordentligt rundt, skal du bruge en 
større mikrobølgeovn.

4. Varm i mikrobølgeovnen på MEDIUM styrke i 1 
minut. Hvis fødevaren skal varmes mere, skal du 
give den 30 sekunder mere i mikrobølgeovnen. 
Overskrid ikke en samlet opvarmningstid på 2 
minutter.

5. Vigtig: Mikrobølgeovnen må IKKE efterlades uden 
opsyn under opvarmningen. Opvarm IKKE med 
vand, eller hvis beklædningen er våd.

6. Kontroller omhyggeligt temperaturen, før du 
tager beklædningen på. Hvis beklædningen er for 
varmt, skal du lade den køle af.

7. Tag beklædningen på og nyd den beroligende 
varme!

8. Lad beklædningen køle helt til stuetemperatur før 
den varmes op igen.

• Kun til pletrengøring. Tør af med en fugtig klud.
• Produktet må kun lufttørres. Det må ikke tørres i 

tørretumbleren.
• Produktet må ikke nedsænkes i vand. • Brug ikke 

vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

1. Pak den opvarmede hals + skulderbeklædning i 
en plastikpose og put den derefter i fryseren.

2. Afkøl den opvarmede hals + skulderbeklædning i 
1-3 timer.

3. Tag den opvarmede hals + skulderbeklædning ud 
af fryseren og posen for, at kontrollere 
temperaturen. VIGTIG: Hvis beklædningen er for 
koldt til, at bære behageligt, skal du lade den 
varme op til en behagelig temperatur.

4. Valgfri: For at øge aromaen, skal du massere 
fyldmaterialet fra side til side.

5. Tag din opvarmede hals + skulderbeklædning på 
og nyd den revitaliserende kulde!


