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بودرة
ابيض – الوان اخري حسب الطلب

 052كجم /م ( 0تقريبا )

ُ
تحفظ المادة ن يف شكاير محكمة الغلق و أماكن
ً
ر
المباشة و
جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس
درجات الحرارة العالية.
الصالحية  12شهر من تاريخ اإلنتاج ن يف ظروف
التخزين المناسبة.

ببب ا ب ببب ب ابببإب خ بببالصإ،ابسيبببيب ،وببباو،سايب ،وبببجفا سبببينظافبببشب ببب ب

يجبببثبيت ابببطب ،ببب رابيب ،وببباو،سايب بب ،ج
اإبق بإ الصإ،اب ،وجياي ب و،بت.ب
يجثب نبي جنب ،فج،ي ب امةب ظافة.
يجثب نبي جنب ،وطحبس رًب ا مااهبق بعم اةب ،الط اي.ب
يالمبإضافةب-5.1ب2ب الوبس ب ،مااهب بشا ا ةب1بكجمبس ب ،وجياي ب و،بت.
يجييب خ العمالبشناج ب طائب ،ووعةبسجهزب وي ةبخ طبسنا ةب الق اث.
يبببالمبإضبببافةب ،ص ببباطب(ب ،وبببجياي ب بببو،بت)بإ بببلب ،ماببباهببب ،الق ابببثبلالبببلب ،ونبببجلبع بببلبسعجبببجنبخبببا يبسببب ب ،ال بببالرتبببيالبببو ب
3بدقائيبق ب،إل الصإ،اب ضمانبلإبثب ،الفاع ب ا بس ج اتب ،ص اطببب ،مااه.
يبببالمببضببببطب ،ص ببباطبب ،وببببجياي ب ببببو،بتبببفبببيب ،فو ،بببباتب بببا ب ،بببب رابيب ،وبببباو،سايب بب ،ج ببب ا ب(ب ،فج،يبببب )ب خ ببببالعمالب
إ فنجةب ببقطعةبيغاوةبس ب ،قماشب ،ناعمب.
يبببالمبإة ،بببةبفبببائيبب ،وبببجياي ب بببو،بتببسببب بع بببلب بببطحب ،ببب راببب ،وببباو،سايب بب ،ج ببب ا ب خ بببالصإ،ابقطعبببةبسببب ب ،قمببباشب
 ،جاف.
يببببالمبيوببببجيةب ببببطحبب ،مببببادةبإسبببباب ببببراو،فب،ليبببببا طببسببببطبضببببوب ةبإ يببببإ ،ب ،قفبببباة،تب ،مطاااببببةب بب خ بببببالعمالب،لدب،تب
 ،مصننةب الوجية.
يجثبينظافب،لدب،تبب ،معإ،تب ا مااةب اإ،ب عإب ،الصإ،سهابس اشوة.
سا طب فاذيةب ،مااه.
سقابسةبعا اةب إ اتب ،وو ،ةبفيب ،ظوبفب ،مناخاةب ،مصال فة.
سنا ثب الط اقاتب ،إ،خ اةببب ،صا اة.
هج ةبفيب ،الط ايبسبيوالاجب جيب ،مااهبفقطب
سالجفوب ا عإيإبس ب،ل ج،نبلوثب ،ط ث.
يالمازب ت اتب،ل ج،نبببقجةبيما ش.
سنا ثبب الط ايبفيب،لساك ب ،إ،خ اةببب ،صا اة.ب
يوالصإابفيب ،مطا خببب ،وماسات.
يوالصإاب م ئبفج،ي ب ،راببب ،واو،سايببب ،ج ا .
يوالصإاب وج،ئطببب،ل ضاات.
 ،وجبياي ب و،بتبسبي بخطج ةبفيب ق ها.
 ،مادةب اوب اسةبب اوبقا ةب إلشالعال.
عنإب قجاب ،مادةبع لب ،ج إبيجثب و شب اإ،ب ا مااهبب ،نا جن.
عنإبسرسوةب ،مادةب بب قجاهابع لب ،عا بيجثب و هاب ا مااهب اإً،بثمبإ ال ا ةب ،ط اثب ،مصالص.
إي اعبقج ،ا ب ،ائةببعإابإ قا بسص فاتب ،مادةبفيب ،الو ةبب بسجا يب ،مااه.

شا ا ةبب1كجمب-بب21كجمبب
مزيإبس ب ،مع جساتبيو يب ،و جعب إعمب ،فنلب ا وكة
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