VLOEISTOF MET NICOTINE VOOR PERSOONLIJKE VERDAMPERS

MADE IN ITALY

NL
VERKOOP ONDER DE 18 JAAR VERBODEN
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LIQUID CONTAINING NICOTINE FOR PERSONAL VAPORIZERS

MADE IN ITALY

EN

SALE PROHIBITED TO PERSONS UNDER 18 YEARS OF AGE

D I S T R I B U T E D BY S E T S . P. A . - C O R S O R E U M B E R TO, 7 - TO R I N O ( I TA L I A ) - T E L . + 39 0 1 1 37478 3 0 .

WAARSCHUWING

WARNING

BEVAT NICOTINE
H312 - SCHADELIJK BIJ CONTACT MET DE HUID

CONTAINS NICOTINE
H312 - HARMFUL IN CONTACT WITH SKIN

VEILIGHEIDSADVIES
P101 - bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking, etiket of bijsluiter ter beschikking houden. • P102 - buiten het bereik van
kinderen houden. • P103 - alvorens te gebruiken, het etiket en bijsluiter lezen. • P312 - bij onwel voelen een arts of antigifcentrum raadplegen. • P321 - specifieke behandeling vereist: niet laten braken bij inslikken. • P501 - inhoud/verpakking afvoeren naar recyclepunt,
niet dumpen in het milieu.

SAFETY ADVICE
P101 - if medical advice is needed, have product container or label at hand. • P102 - keep out of reach of children. • P103 - read label before
use. • P312 - call a poison center or doctor/physician if you feel unwell. • P321 - specific treatment: if swallowed, do not induce vomiting. • P501
- dispose of container at recycling point, do not dispose in the environment.

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine.
Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers

This product contains the highly addictive substance nicotine.
Usage is not advised for non-smokers

WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SAMENSTELLING VAN “NORMALE” VLOEISTOFFEN

SAMENSTELLING VAN “DRIP SERIES” (HOGE VG) VLOEISTOFFEN.

COMPOSITION OF “REGULAR” LIQUIDS

COMPOSITION OF “DRIP SERIES” (HIGH VG) LIQUIDS

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN ZONDER SMAAKSTOFFEN.

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN ZONDER SMAAKSTOFFEN.

COMPOSITION FOR LIQUID WITHOUT AROMAS

COMPOSITION FOR LIQUID WITHOUT AROMAS

PROPYLEEN GLYCOL F.U., PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U., PROPYLEEN GLYCOL F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PROPYLENE GLYCOL F.U., VEGETABLE GLYCERINE F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

VEGETABLE GLYCERINE F.U., PROPYLENE GLYCOL F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN MET SMAAKSTOFFEN.

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN MET SMAAKSTOFFEN.

COMPOSITION FOR LIQUID WITH AROMAS

COMPOSITION FOR LIQUID WITH AROMAS

PROPYLEEN GLYCOL F.U., PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U.,
WATER, SMAAKSTOFFEN, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U., PROPYLEEN GLYCOL F.U.,
WATER, SMAAKSTOFFEN, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PROPYLENE GLYCOL F.U.,VEGETABLE GLYCERINE F.U.,
WATER, AROMA’S, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

VEGETABLE GLYCERINE F.U., PROPYLENE GLYCOL F.U.,
WATER, AROMA’S, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

NICOTINE IN 10ML FLESJE

CONTENT OF NICOTINE IN 10ML BOTTLE

CONCENTRATIE 1 MG/ML

10 MG

CONCENTRATIE 3 MG/ML

30 MG

CONCENTRATION 1 MG/ML

10 MG

CONCENTRATION 3 MG/ML

30 MG

CONCENTRATIE 2 MG/ML

20 MG

CONCENTRATIE 4 MG/ML

40 MG

CONCENTRATION 2 MG/ML

20 MG

CONCENTRATION 4 MG/ML

40 MG

MOGELIJKE SCHADELIJKE EFFECTEN
Het inhaleren van dit product kan resulteren in: hoesten, keelirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, overgeven, diarree, oprispend maagzuur,
buikpijn, overmatige speekselproductie, futloosheid. • Het innemen van dit product kan resulteren in: misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree, hoofdpijn, overmatig zweten, bleekheid en futloosheid. • Nicotine wordt makkelijk opgenomen door de huid. •Bij contact met de huid kan de nicotine in
de vloeistof leiden tot: huidirritatie, roodheid van de huid, zwellingen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, overmatige speekselproductie, futloosheid,
buikpijn, overgeven of diarree. • Een regelmatige blootstelling aan nicotine kan leiden tot hart en vaatziekten, hypertensie, maagzweer • en effecten
op het immuunsysteem. Nicotine is giftig voor de foetus.
WAARSCHUWING

POSSIBLE HARMFUL EFFECTS
Inhalating the product may cause: coughing, irritation of oral cavity, headache, dizziness, nausea, vomiting, diarrhoea, heartburn, abdominal pain,
excessive salivation, weakness • Ingestion of product may cause: nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, headache, excessive sweating, pallor,
weakness. • Nicotine is easily absorbed by the skin. Following contact of product with skin, the possible effects are due to local and systemic effects
caused by nicotine, i.e. : skin irritation, skin redness, swelling, headache, dizziness, nausea, excessive salivation, weakness, abdominal pain, vomiting,
diarrhoea. • A repeated exposure to nicotine may cause cardiovascular diseases, hypertension, peptic ulcer and effects on the immune system. •
Nicotine is considered to be potentially toxic to the foetus.
WARNING

Niet geschikt voor zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten. Nicotine is een zeer verslavende stof. Dit product is een minder schadelijk alternatief voor het verbranden van tabak, dit wil niet zeggen dat het product
onschadelijk is. Bij contact met de ogen, 10 minuten uitspoelen met veel water en open ogen, zoek medische hulp, gebruik geen eyewash. Bij contact
met de huid, direct wassen met veel water en zeep. Kleding waar vloeistof op terecht komt direct uittrekken. Vloeistof en lege flesjes niet in de gootsteen
of het milieu dumpen. Niet in de zon of andere warmtebronnen laten staan. Niet inslikken., bij onwel voelen een arts raadplegen

Not suitable for pregnant and lactating women, persons with lung disease, cancer or heart and vessel disease.Nicotine is a highly addictive substance.
This product is a less harmful alternative for burning tobacco, which does not mean the product is not harmful. At contact with the eyes, rinse with open
eyes for 10 minutes with plenty of water, seek medical help, do not use eyewash. At contact with the skin, wash immediately met plenty of water and
soap. remove exposed clothing immediately. Do not dump liquid in sink or the environment. Do not leave in the sun or next to heat sources. do not
swallow, contact a doctor when feeling unwell.

GEBRUIKSADVIES
Schudden voor gebruik. Vloeistof enkel te gebruiken met een e-sigaret. Volg de instructies van uw e-sigaret op met betrekking tot het navullen, gebruik
en de instellingen. Ga verstandig om met dit product en lees de bijsluiter goed door. gebruik door jongeren onder de 18 jaar en niet rokers wordt
afgeraden. Wilt u een melding maken van een schadelijke bijwerking stuur dan een email naar bijwerkingmelden@puff-store.nl

USAGE ADVICE
Shake well before use. Liquid only to be used with an e-cigarette. Follow e-cigarette instruction on filling, usage and correct settings. Treat product with
care and read the insert closely. Usage by minors under 18 and non-smokers is not advised. If you want to notify a harmfull side effect send an email
to bijwerkingmelden@puff-store.nl

BEWAARADVIES
Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren - droog, koel en afgesloten bewaren - te gebruiken tot: zie datum op buitenverpakking of op het
etiket op het flesje - na opening beperkt houdbaar.
INFO

ITA_NICOTINA_2.indd 1

STORAGE ADVICE
Keep out of reach of children - store dry, cool and closed - use until: see date on packaging or container label - perishable after opening
INFO

FRESH : Menthol 0,4%, Glyceroldiacetaat (diacetin) (E1517)- 0,48%

FRESH : Menthol 0,4%, Glycerol Diacetate(diacetin) (E1517) 0,48%

SWEETIE: Glyceroldiacetaat (diacetin) (E1517) 4,85%

SWEETIE: Glycerol Diacetate (diacetin) (E1517) 4,85%
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GEVAAR

DANGER

BEVAT NICOTINE
H311 - GIFTIG BIJ CONTACT MET DE HUID

CONTAINS NICOTINE
H311 - TOXIC IN CONTACT WITH SKIN

VEILIGHEIDSADVIES
P101 - bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking, etiket of bijsluiter ter beschikking houden. • P102 - buiten het bereik van kinderen houden. • P103 - alvorens te gebruiken, het etiket en bijsluiter lezen. • P321 - specifieke behandeling vereist: niet laten braken bij inslikken. • P302+P352
- bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. • P501 - inhoud/verpakking afvoeren naar recyclepunt, niet dumpen in het milieu.

SAFETY ADVICE
P101 - if medical advice is needed, have product container or label at hand. • P102 - keep out of reach of children. P103 - read label before use.
• P321 - specific treatment: if swallowed, do not induce vomiting. • P302+P352 if on skin: wash with plenty of soap and water. • P501 - dispose of
container at recycling point, do not dispose in the environment.

Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine.
Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers

This product contains the highly addictive substance nicotine.
Usage is not advised for non-smokers

WAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SAMENSTELLING VAN “NORMALE” VLOEISTOFFEN

SAMENSTELLING VAN “DRIP SERIES” (HOGE VG) VLOEISTOFFEN.

COMPOSITION OF “REGULAR” LIQUIDS

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN ZONDER SMAAKSTOFFEN.

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN ZONDER SMAAKSTOFFEN.

COMPOSITION FOR LIQUID WITHOUT AROMAS

COMPOSITION FOR LIQUID WITHOUT AROMAS

PROPYLEEN GLYCOL F.U., PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U., PROPYLEEN GLYCOL F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PROPYLENE GLYCOL F.U., VEGETABLE GLYCERINE F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

VEGETABLE GLYCERINE F.U., PROPYLENE GLYCOL F.U.,
WATER, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN MET SMAAKSTOFFEN.

SAMENSTELLING VAN VLOEISTOFFEN MET SMAAKSTOFFEN.

COMPOSITION FOR LIQUID WITH AROMAS

COMPOSITION FOR LIQUID WITH AROMAS

PROPYLEEN GLYCOL F.U., PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U.,
WATER, SMAAKSTOFFEN, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PLANTAARDIGE GLYCERINE F.U., PROPYLEEN GLYCOL F.U.,
WATER, SMAAKSTOFFEN, NICOTINE (U.S.P. - B. PH).

PROPYLENE GLYCOL F.U.,VEGETABLE GLYCERINE F.U.,
WATER, AROMA’S, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

VEGETABLE GLYCERINE F.U., PROPYLENE GLYCOL F.U.,
WATER, AROMA’S, NICOTINE (U.S.P. - B. PH)

NICOTINE IN 10ML FLESJE
CONCENTRATIE 6 MG/ML

60 MG

CONCENTRATIE 15 MG/ML

CONCENTRATIE 8 MG/ML

80 MG

CONCENTRATIE 9 MG/ML

90 MG

CONCENTRATIE 12 MG/ML

120 MG

COMPOSITION OF “DRIP SERIES” (HIGH VG) LIQUIDS

CONTENT OF NICOTINE IN 10ML BOTTLE
150 MG

CONCENTRATION 6 MG/ML

60 MG

CONCENTRATION 15 MG/ML

CONCENTRATIE 16 MG/ML

160 MG

CONCENTRATION 8 MG/ML

80 MG

CONCENTRATION 16 MG/ML

160 MG

CONCENTRATIE 18 MG/ML

180 MG

CONCENTRATION 9 MG/ML

90 MG

CONCENTRATION 18 MG/ML

180 MG

CONCENTRATIE 20 MG/ML

200 MG

CONCENTRATION 12 MG/ML

120 MG

CONCENTRATION 20 MG/ML

200 MG

MOGELIJKE SCHADELIJKE EFFECTEN
Het inhaleren van dit product kan resulteren in: hoesten, keelirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, overgeven, diarree, oprispend maagzuur,
buikpijn, overmatige speekselproductie, futloosheid. • Het innemen van dit product kan resulteren in: misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree, hoofdpijn, overmatig zweten, bleekheid en futloosheid. • Nicotine wordt makkelijk opgenomen door de huid. •Bij contact met de huid kan de nicotine in
de vloeistof leiden tot: huidirritatie, roodheid van de huid, zwellingen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, overmatige speekselproductie, futloosheid,
buikpijn, overgeven of diarree. • Een regelmatige blootstelling aan nicotine kan leiden tot hart en vaatziekten, hypertensie, maagzweer • en effecten
op het immuunsysteem. Nicotine is giftig voor de foetus.
WAARSCHUWING

150 MG

POSSIBLE HARMFUL EFFECTS
Inhalating the product may cause: coughing, irritation of oral cavity, headache, dizziness, nausea, vomiting, diarrhoea, heartburn, abdominal pain,
excessive salivation, weakness • Ingestion of product may cause: nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, headache, excessive sweating, pallor,
weakness. • Nicotine is easily absorbed by the skin. Following contact of product with skin, the possible effects are due to local and systemic effects
caused by nicotine, i.e. : skin irritation, skin redness, swelling, headache, dizziness, nausea, excessive salivation, weakness, abdominal pain, vomiting,
diarrhoea. • A repeated exposure to nicotine may cause cardiovascular diseases, hypertension, peptic ulcer and effects on the immune system. •
Nicotine is considered to be potentially toxic to the foetus.
WARNING

Niet geschikt voor zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten. Nicotine is een zeer verslavende stof. Dit product is een minder schadelijk alternatief voor het verbranden van tabak, dit wil niet zeggen dat het product
onschadelijk is. Bij contact met de ogen, 10 minuten uitspoelen met veel water en open ogen, zoek medische hulp, gebruik geen eyewash. Bij contact
met de huid, direct wassen met veel water en zeep. Kleding waar vloeistof op terecht komt direct uittrekken. Vloeistof en lege flesjes niet in de gootsteen
of het milieu dumpen. Niet in de zon of andere warmtebronnen laten staan. Niet inslikken., bij onwel voelen een arts raadplegen

Not suitable for pregnant and lactating women, persons with lung disease, cancer or heart and vessel disease.Nicotine is a highly addictive substance.
This product is a less harmful alternative for burning tobacco, which does not mean the product is not harmful. At contact with the eyes, rinse with open
eyes for 10 minutes with plenty of water, seek medical help, do not use eyewash. At contact with the skin, wash immediately met plenty of water and
soap. remove exposed clothing immediately. Do not dump liquid in sink or the environment. Do not leave in the sun or next to heat sources. do not
swallow, contact a doctor when feeling unwell.

GEBRUIKSADVIES
Schudden voor gebruik. Vloeistof enkel te gebruiken met een e-sigaret. Volg de instructies van uw e-sigaret op met betrekking tot het navullen, gebruik
en de instellingen. Ga verstandig om met dit product en lees de bijsluiter goed door. gebruik door jongeren onder de 18 jaar en niet rokers wordt
afgeraden. Wilt u een melding maken van een schadelijke bijwerking stuur dan een email naar bijwerkingmelden@puff-store.nl

USAGE ADVICE
Shake well before use. Liquid only to be used with an e-cigarette. Follow e-cigarette instruction on filling, usage and correct settings. Treat product with
care and read the insert closely. Usage by minors under 18 and non-smokers is not advised. If you want to notify a harmfull side effect send an email
to bijwerkingmelden@puff-store.nl

BEWAARADVIES
Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren - droog, koel en afgesloten bewaren - te gebruiken tot: zie datum op buitenverpakking of op het
etiket op het flesje - na opening beperkt houdbaar.
INFO
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STORAGE ADVICE
Keep out of reach of children - store dry, cool and closed - use until: see date on packaging or container label - perishable after opening
INFO

FRESH : Menthol 0,4%, Glyceroldiacetaat (diacetin) (E1517)- 0,48%

FRESH : Menthol 0,4%, Glycerol Diacetate(diacetin) (E1517) 0,48%

SWEETIE: Glyceroldiacetaat (diacetin) (E1517) 4,85%

SWEETIE: Glycerol Diacetate (diacetin) (E1517) 4,85%
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