
  

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ם חמימיםולשטוף במי
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . מש באזור הפנים והעינייםאין להשת•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגנוערבב בעדיל
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .תכיםאין להשתמש על פצעים או ח•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .שטוף במים חמימיםול
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגרבב בעדינועל
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . זור הפנים והעינייםאין להשתמש בא•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת הפילינגת אערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .חמימיםולשטוף במים 
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים

  .ולשטוף במים חמימים
        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    

למרוח , ת את הפילינגערבב בעדינול
לעסות , קלות על הרגליים והידיים
  .םולשטוף במים חמימי

        
        
  . אין להשתמש באזור הפנים והעיניים•    

  .אין להשתמש על פצעים או חתכים•    


