
Jak používat textilní roušky

Před prvním použitím roušku přežehlete.

Je doporučeno do roušek
vkládat papírové kapesníky a každé dvě

hodiny je měnit. Po každém použití
roušku vyperte na 90 °C.

Všechny roušky jsou vyrobené ze 100% bavlny.
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