
Kedves Vásárlónk!
A búzamagnak más természetes melegítőpárna
 töltőanyagokhoz képest van egy rendkívül nagy
előnye: Nagyon hosszú időn keresztül képes leadni
az elraktározott meleget. 
A búzamaggal töltött párna elég nagy ahhoz is,
hogy például a vállra tegyük. A párnában található
gyógynövények (levendula, borsmenta, rozmaring,
eukaliptusz) támogatják a jó közérzetet. 
Összeállítottunk Önnek néhány fontos információt 
a termék használatával kapcsolatban. Figyelmesen
olvassa végig, hogy a termék hosszú ideig jó szol-
gálatot tegyen Önnek. 
Ne tegye mikrohullámú sütőbe! Tűzveszély! 
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Biztonsági előírások 
Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés
Az illatos melegítőpárna jóleső meleget és kellemes illatot áraszt. 
Segít ellazulni, és jó közérzetet biztosít. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereske-
delmi, terápiás vagy gyógyászati célokra nem használható.
A párnában búzamaggal töltött bélés van. A sütőben a búzamag felveszi és elraktározza a hőt, 
hogy később átadja az emberi testnek. Kizárólag külsőleg alkalmazható!
Mivel természetes összetevőkből készült termékről van szó, ezért nem alkalmas allergiás
vagy immungyengeségben szenvedő személyek számára.

Kérje ki orvosa véleményét!
Ha fájdalma vagy panaszai vannak, ill. súlyosabb egészségügyi probléma esetén,, mint pl. gyulladások,•
keringési problémák, lázas megbetegedések, vagy ha orvosi kezelés alatt áll, kérdezze meg orvosát,
hogy a melegítőpárna használata veszélytelen-e Önre nézve. 

VESZÉLY gyermekek esetében 
A termék nem játékszer. Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Kisgyermekektől tartsa távol•
a terméket. Nem alkalmas gyermekek számára 36 hónapos kor alatt.
Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély •
áll fenn! 

VESZÉLY tűz esetén
Mindig vegye ki a bélést a huzatból, mielőtt a sütőbe helyezné.•
A huzatot tilos a béléssel együtt melegíteni!
A bélést csak elektromos sütőben szabad felmelegíteni, semmi esetre sem mikrohullámú•
sütőben vagy gázsütőben. Felmelegítés közben ne hagyja felügyelet nélkül a bélést.
Ne helyezze a sütő aljára!•



A bélés kiszáradása, valamint túlmelegedése vagy extrém lehűlése (mélyhűtőben való tartós tárolás•
esetén) károsíthatja a terméket, de akár tüzet is okozhat. Ezért feltétlenül tartsa be az útmuta-
tóban megadott értékeket, és minden felmelegítés előtt és szükség esetén közben is, nedvesítse
meg a bélést úgy, hogy vizet csepegtet rá.

VIGYÁZAT - égési sérülések és erős lehűlés veszélye
Nem használhatják a terméket olyan személyek, akik nem érzékelik megfelelően a hőt vagy a•
hideget. Kisgyerekek érzékenyebben reagálnak a hőre. Bizonyos betegségek, pl. a cukorbetegség,
hőérzékelési zavarokkal járhatnak. A fogyatékkal élő és időskori gyengélkedésben szenvedő szemé-
lyek esetleg nem tudják jelezni, ha túl melegük van, vagy fáznak. Ezért ne használja a felmelegített
vagy lehűtött terméket 3 évesnél fiatalabb gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőt és hideget
nem érzékelő személyeknél. Ha kétségei támadnak vagy keringési zavarai vannak, a használat előtt
kérdezze meg orvosát.
Már a 41 °C feletti hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket! A bőr égési sérüléseinek és túlzott•
lehűlésének megelőzése érdekében használat előtt ellenőrizze a párna hőmérsékletét a kézfején.
Soha ne hűtse a bélést a fagyasztóban. A fagyasztóban lehűtött bélés adott esetben már néhány•
perc elteltével fagyási sérüléseket okozhat!
Mindig vegye ki a bélést a huzatból, mielőtt melegítené vagy hűtené. Soha ne használja a bélést •
a huzata nélkül közvetlenül a bőrön. 

VIGYÁZAT - sérülésveszély / egészségkárosodás veszélye
A terméket huzamosabb ideig használni tilos.•
Ne használja a terméket sérült bőrfelületen.•
Kerüljön minden hosszabb távú átnedvesedést, mint pl. amilyen az ágyhoz kötött személyek•
 izzadtsága által előfordulhat.
A penészgomba jele lehet a penészes, dohos szag vagy a foltképződés. Tisztázatlan eredetű •
allergia vagy légúti megbetegedés fellépése esetén mondjon le a melegítőpárna használatáról.



Használat
Bélés megmelegítése
Vegye ki a bélést a huzatból. Szórjon egy kevés vizet (pl. egy szórófejes üvegből) a bélésre. 
A bélés csak enyhén és felületesen lehet benedvesítve.
Helyezze a bélést kb. 3–5 percre, 100 °C-ra felmelegített sütőbe. Eközben ne hagyja felügyelet nélkül 
a bélést. A felmelegítés során keletkező nedvesség és a töltet illata a melegítőpárna pozitív hatásai
közé tartoznak. Vegye ki a bélést sütőkesztyűvel vagy hasonlóval a sütőből.
Amennyiben a bélés hőmérséklete nem megfelelő, gyúrja át kissé, majd tegye ismét vissza a sütőbe.
Fokozatosan növelje a sütő hőmérsékletét, de ne 150 °C fölé és max. 10 percig!!

Használat
Soha ne helyezze a bélést közvetlenül a bőrre! Előzőleg mindig tegye be a huzatba.  
Hagyja kellőképpen lehűlni a bélést, mielőtt testére helyezi a melegítőpárnát.
Ráhelyezés előtt ellenőrizze a párna hőmérsékletét a kézfején.

Tisztítás
Időnként szellőztesse ki a bélést. Tárolja száraz helyen. A huzat max. 40 °C-on, kímélő programmal
mosógépben mosható. Vegye figyelembe a bevarrt kezelési szimbólumokat. 
A bélés a töltettel nem mosható – csak nedves kendővel törölje át. 
Hűvös, száraz helyen tárolja.
Huzat:             100% poliészter
Bélés:              100% pamut
Töltet:             99% búzamag, 1% gyógynövény (levendula, borsmentalevél,  eukaliptuszlevél, rozma-

ring)
Súly:                kb. 1,3 kg
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