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Niniejszym zašwiadcza sig, že niŽej wymieniony wyrób
o zadeklarowanyn przez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z. 

przeznaczeniemn nie stanowi zagroženia dla zdrowia czlowieka.
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Wyrób/ tr.. :. 1,..1...1 ;. 1 podpaski i wkladki higieniczne w zestawach po 282 szt.:
1) podpaski dzienne ANION - Love Moon
2) podpaski nocne AIIION - Love Moon
3) wkladki higieniczne AI{ION - Love Moon

wlókning bawe}nianq folig polietylenowq wlókning z zawartoŠci4
skladnika mineralnego, siarczek polifenylenu (podpaski), dodatki - zgodnie
z deklaracj 4 producenta

Pneznaczony do/ 1.!'.:..i : ll t:l l íu-i l'. celów higieniczrrych

PrOdUCent/ \j;iÍrii:r:iilr'i':: SHENZHEN WINALITE TECHNOLOGY Co., Ltd (Chiny)

Šwiadectwo wydano dla/ r * l.' ..:.T".:,:.i::. :IlllT: 
Polska

WINALITE Polska
Anna Feldman-D4browska
81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 53

Niniejsze Šwiadecťwo moŽe zostaó zrrrienione lub uniewaznione po przedstawieniu odpowiednich dowodów
przez którqkolwiek strong' Šwiadectwo traci waŽnoŠó w przypadku wprowadzeniazlnianw skladzie wyrobu
lub technologii jego produkcji. Niniejsze šwiadectwo nie dotyczy cech u4rtkowych wyrobu.
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Data wystawienia Šwiadectwa: 2009.04.0ó
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Šwiadectwo waŽne do: 2012-04.05
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