
 

 

BUDDY: gel pack, který poskytuje první pomoc v případě nehody. 

BUDDY je uklidňující a ulevuje od bolesti způsobené otoky a modřiny. 

Použijte studený BUDDY k léčbě: 

• podvrtnutí a modřiny, bodnutí hmyzem, otoky, bolestivost po slunění, bolesti 

hlavy, horečka 

Použijte teplý BUDDY k léčbě: 

• bolest svalů, bolest břicha, bolest v místech, která jsou oteklé, studené ruce a 

nohy 

BUDDY gel balení splňuje CE normy neobsahuje žádné toxické materiály, a je bez 

ftalátů. 

BUDDY :gel pack, která poskytuje první pomoc v případě nehody . 

BUDDY je uklidňující a ulevuje od bolesti způsobené otoky a modřiny . 

První aplikujte na bolavé místo, pokud je to nutné , a pak podržte BUDDY proti 

bolavému místu po dobu několika minut . Ujistěte se, že to je vždy čisté a 

připravené k použití ! 

Ponořte BUDDY ve vlažné vodě po dobu 5 minut . Otestujte Buddy teplotu hřbetem 

ruky před použitím jej na bolavé místo . BUDDY by nikdy nemělo být příliš teplé a 

vždy by mělo mát příjemnou teplotu . 

 

Bezpečnostní pokyny : 

• BUDDY lze připravit v mikrovlnné troubě nebo mrazničce za následujících 

podmínek: 

• Mikrovlnná trouba : teplo po dobu maximálně 30 sekund při max 600 wattech , 

nejlépe do poloviny otevřené nádobě. Nenechávejte bez dozoru. 

• Mrazák : maximálně 5 minut 

• Prosím vyzkoušejte teplotu BUDDY na sobě po vyjmutí z mikrovlnné trouby nebo 

mrazničky předtím, než jej použijete na dítě. Extrémní teploty mohou způsobit 

popáleniny! 

• BUDDY je pouze pro vnější použití . 

• BUDDY není hračka a musí být vždy podáván pod dohledem dospělé osoby . 

• Vždy se poraďte se svým praktickým lékařem , pokud máte nějaké obavy o zdraví 

vašeho dítěte . 

• Ujistěte se, že je čistý, než jej používáte. Umyjte si Buddy teplou vodou a mýdlem 

po každém použití. Důkladně osušte . 

 

• Různé : 

• Tento balíček gel splňuje CE normy neobsahuje žádné toxické materiály, a je bez 

ftalátů. 

Distributor a prodejce pro Českou a Slovenskou republiku je: 

Mondi Trade s.r.o., Ke Statenicím 84, Tuchoměřice, 252 67 

IČO:292 79 291, DIČ:CZ29279291, www.monditrade.cz, 

velkoobchod@monditrade.cz,  +420 734806734 
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