Συγχαρητήρια για την αγορά σας!
Η γούνα θα υπογραμμίσει την κομψότητα σας και θα σας προστατεύσει από το κρύο και τον
αέρα, όπως κανένα άλλο ένδυμα.

Παρακαλώ, δώστε προσοχή στους παρακάτω κανόνες για τη φροντίδα της γούνα σας:

 Ο άνεμος και το χιόνι δεν θα βλάψει το παλτό σας. Κατά την επιστροφή στο σπίτι, είναι
απαραίτητο να τινάξετε και να κρεμάσετε το παλτό σας σε μια κρεμάστρα μακριά από το
τζάκι, καλοριφέρ και άλλες πηγές θερμότητας. Αφού στεγνώσει ή γούνα, την τινάζετε για
άλλη μια φορά και το παλτό σας θα φαίνετε και πάλι σαν καινούργιο.
 Αποφύγετε την τριβή της γούνας με χερούλια η λαβές από τσάντες, βραχιόλια, ζώνες
κλπ. Στο αυτοκίνητο είναι καλύτερα να μην φοράτε την γούνα. Συχνά τα καλύμματα των
καθισμάτων και των ζώνων ασφαλείας τρίβουν ίνες από τη γούνα. Επίσης, να
προσέχετε και τα θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτων.
 Ανεξάρτητα από το πόσο συχνά φοράτε την γούνα, σας συνιστούμε να την καθαρίζετε
επαγγελματικά μία φορά το χρόνο. Μην προσπαθήστε να βγάλετε τους λεκέδες από την
γούνα σας. Οι συνέπειες μπορεί να είναι μοιραίες για τη γούνα.
 Κατά τη θερμή περίοδο του έτους ή αν δεν χρειάζεστε την γούνα για ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα, σας συνιστούμε να την αποθηκεύσετε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα.
 Μην βάζετε την γούνα σας σε τσάντα από πολυαιθυλένιο. Καλύτερα να
χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό κάλυμμα ή μια τσάντα από λινό. Ο αέρας στον χώρο
αποθήκευσης δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ ξηρός αλλά ούτε και πολύ υγρός. Η γούνα
χρειάζεται τον φρέσκο αέρα, πρέπει να "αναπνέει". Αφήστε την γούνα σας στο μπαλκόνι
κατά την διάρκεια μιας δροσερής μέρας για να "αναζωογονηθεί". Τελικά μην ξεχάσετε
να κρατάτε μακριά τη γούνα σας από τον σκώρο.
 Την γούνα μπορείτε να την παίρνετε μαζί σας σε κάθε ταξίδι. Βάλτε το παλτό σας
προσεκτικά σε μια βαλίτσα πριν από την αναχώρηση, και απλά να τιναχτεί όταν
φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.
 Μετά από αυτές τις απλές συμβουλές θα έχετε την γούνα σας για πολλά χρόνια σε μια
καλή κατάσταση.

