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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό 
το προϊόν δεν συνιστάται 
για χρήση από παιδιά και 
μη καπνιστές

GR

Συσκευή μιας χρήσης, μην ξαναγεμίζετε και μην 
επιχειρείτε να επαναφορτίσετε
Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευή εάν πάθετε 
ξηρό έγκαυμα.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών 
χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Φυλάξτε 
αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης, μπορεί να το 
χρειαστείτε ξανά.

���Αποφύγετε�τη�λήψη�του���������στο�στόµα�σας�
ή�την�κατάποσή�του�
���Μην�εξαναγκάζετε�το���������να�βγει�από�τη�
συσκευή�
���Μην�πέφτετε��µην�πετάτε�ή�µη�χειρίζεστε�σωστά�
αυτό�το�προϊόν�καθώς�το�εξωτερικό�κέλυφος�ή�τα�
εσωτερικά�εξαρτήµατα�µπορεί�να�καταστραφούν�
���Για�να�παρατείνετε�τη�λειτουργία�του�προϊόντος�
σας��κρατήστε�το�µακριά�από�υπερβολικές�
θερµοκρασίες�και�υγρά�περιβάλλοντα�

Συνθήκες αποθήκευσης
Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος (30-18 βαθμούς), μακριά 
από το άμεσο ηλιακό φως.

ΜΗΝ καταψύχετε ή καταψύχετε

MΟδηγίες Ασφάλειας
 Συσκευή μίας χρήσης με 2 ml υγρού ατμισης και ποσότητα 
νικοτίνης που αναγράφετε στο πακέτο. 

Χρήση & Φύλαξη: 
Δεν προορίζεται για χρήση περαν απο την ενδεδειγμένη. 
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Η απόρριψη της 
συσκευής θα πρέπει να γίνεται με βάση τους κανονισμούς που 
ισχύουν. 

Προειδοποιήσεις: 
Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά
εθιστική ουσία. Η χρήση του δεν συνιστάται σε νέους ναι μη 
καπνιστές. Εάν είστε ευαίσθητοι στα συστατικά η εαν έχετε 
πνευμονικες, καρδιακές η ψυχολογικές παθήσεις ενημερώστε τον 
γιατρό σας πριν τη λήψη. Η κατανάλωση νικοτίνης πρέπει να 
περιορίζεται στα 60 mg σε 24 ώρες 

Πιθανές παρενέργειες:
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες απο την εισμποη νικοτίνης μπορεί να 
περιλαμβάνουν Βήχα, Ερεθισμό του λαιμού, γρήγορο η 
ακανόνιστο παλμό, ζαλη. Αν προκύψει οποιοδήποτε από αυτά τα 
συμπτώματα σταματήστε αμέσως την χρήση και αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια. 

Οδηγίες : 
Τοποθετήστε το στόμα σας πάνω στο επιστόμιο και εισπνεύστε 
ελαφριά

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
Μακριά απο παιδιά. 
Δε συνιστάται σε νέους και μη καπνιστές
Σε περίπτωση κατάποσης: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (1401) ή ιατρό.

Συστατικά: 
USP Γλυκερίνη, USP Προπυλενογλυκόλη, Αρωματικές Ουσίες, 
Νικοτίνη 20mg/ml.
2 ml - 600 ρουφηξιές

Εισαγωγέας: II EWHOLESALE DISTRIBUTION Ltd 
Καλλιπόλεως 25Β, Λυκαβητός, 760051 22 .1055

Κατασκευαστής: Diamond Mist
29100 COIN, CALLE ARQUIMEDES, 32 OFICINA 10 -9. AN SPÁINN


