
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

KHĂN BÔNG ĐA NĂNG  

Tên gọi khác: KHĂN COTTON KHÔNG DỆT// KHĂN BÔNG KHÔ // 

KHĂN BÔNG LAU TAY 

Chủng loại: không tiệt trùng 

 

Mô tả sản phẩm: 

Sản phẩm có nhiều kiểu kích thước khác nhau, được cắt từ tấm Bông cotton hút nước đã 

qua xử lý (thành phẩm Bông hút nước), thông thường gồm các loại: 

- Kích thước (loại miếng) hình chữ nhật: 15cm x 20cm, 20cm x 25cm,… 

- Kích thước (loại miếng) hình vuông: 30cm x 30cm, 40cm x 40cm,… 

- Kích thước (loại gram): 200 gram; 500 gram,… 

Công dụng 

Được dùng lau khô các vùng da bị ướt hoặc có thể tẩm dung dịch lau rửa khu vực 

cần làm vệ sinh hoặc để làm sạch các vết bẩn,… thích hợp để sử dụng cho người (trên 

mặt, vùng tay chân và toàn thân) trong y tế hoặc trong thể thao (lau khô vùng ra mồ hôi) 

hoặc có thể dùng lau chùi vệ sinh các vật dụng gia dụng khác trong sinh hoạt hàng ngày. 

Hướng dẫn sử dụng 

-  Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng của sản phẩm. 

-  Xé bao bì theo đường cắt sẵn. 

-  Lấy sản phẩm ra, dùng miếng bông để lau khô khu vực cần làm khô hoặc khi cần lau rửa 

thì thấm dung dịch phù hợp vào miếng bông trước khi thao tác. 

Lưu ý: Sản phẩm sử dụng 1 lần. 
 

Bảo quản 

Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,... 

Xác nhận của cơ sở 

Giám đốc 

 

 

 Nguyễn Văn Ninh 

 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

BÔNG TẨY TRANG 

(Tên gọi khác: BÔNG TRANG ĐIỂM) 

 

Mô tả sản phẩm 

- Bông tẩy trang (hoặc còn gọi là Bông trang điểm): là dạng sản phẩm có 2 bề  mặt bông đều 

làm từ Bông y tế hút nước. 

- Sản phẩm có dạng miếng, với nhiều kích thước khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách 

hàng, thông thường gồm các loại: 50mm x 50mm; 50mm x 60mm; 50mm x 65mm; 

60mm x 60mm; 60mm x 70mm; 55mm x 70mm,… 
 

Công dụng 

Bông tẩy trang dùng cho nhu cầu chăm sóc da cơ bản, cụ thể: làm sạch các chất bẩn, chất 

trang điểm, tẩy sạch những tế bào chết, làm thoáng lỗ chân lông giúp da sáng, mịn màng, 

ngoài ra có thể được dùng để đắp dưỡng ẩm da. 

 

Hướng dẫn sử dụng 

- Sau khi kiểm tra bao bì và hạn sử dụng, mở bao bì để lấy sản phẩm 

- Thấm dung dịch tẩy trang/ nước hoa hồng/ sản phẩm chăm sóc da vào giữa miếng bông 

- Lau nhẹ nhàng lên vùng da cần chăm sóc 

- Bông có thể sử dụng cho em bé 

Lưu ý:   Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. 
 

Bảo quản 

Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp,... 

Xác nhận của cơ sở 

Giám đốc 

 

 

                Nguyễn Văn Ninh 

 

 


