
Put small part of tape on your skin for testing before applying the whole part
Slightly "fold in" your lips before applying the tape
Moisten your lips slightly before applying the tape

If you have dry lips, it could indicate dehydration and you may need to drink more water 
Remove the tape carefully when taking it off in the moning

Use your tongue to first moisten your lips and then push out the tape from within
If you have irritating redness or swollen, please stop using and go for a doctor

Don’t use If you have sensitive skin and get sore lips 
Don’t use if you have a cold
take of from above to under

children under the age of 6 
those with breathing disorders

heart conditions or nasal congestion
risk of vomiting 

with the use of alcohol or sedatives
those unable to remove the tape on their own

not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and/or health condition.

Warnings
 

 
This product is not intended for :

 

clean the lips and skin around 
dry the lips and skin around

remove the sticker from the sheet
gently press your lips together

stick the tape on the mouth and press the edges well for 30 seconds

Instructions
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Leg een klein deel van de tape op je huid om te testen voordat je het hele deel aanbrengt
Vouw je lippen een beetje in voordat je de tape aanbrengt

Bevochtig je lippen een beetje voordat je de tape aanbrengt
Als u droge lippen heeft, kan dit duiden op uitdroging en moet u mogelijk meer water drinken

Verwijder de tape voorzichtig bij het verwijderen in de ochtend
Gebruik je tong om eerst je lippen te bevochtigen en duw vervolgens de tape van binnenuit naar

buiten
Als u irriterende roodheid of gezwollenheid heeft, stop dan met het gebruik en ga naar een arts

Niet gebruiken Als u een gevoelige huid heeft en pijnlijke lippen krijgt
Niet gebruiken als je verkouden bent

haal de tape van boven naar beneden eraf

kinderen onder de 6
mensen met ademhalingsstoornissen
hartaandoeningen of verstopte neus

risico op braken
met het gebruik van alcohol of kalmerende middelen

degenen die de tape niet zelf kunnen verwijderen
niet bedoeld om een   ziekte en/of gezondheidstoestand te diagnosticeren, behandelen, genezen

of voorkomen.

Waarschuwingen
 

 
Dit product is niet bedoeld voor:

maak de lippen en huid erom heen schoon
maak de lippen en huid eromheen droog

haal de sticker van het vel
druk de lippen rustig naar binnen op elkaar 

plak de sleeptape op de mond en druk de randjes 30 seconden goed aan

Gebruiksaanwijzing
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