نصائح وإرشادات تهم املستهلك
*عزيزي المستهمك :بيئتنا جميمة ،فساهم في إضفاا معفالم الجمفال عميهفا ،وذلفك مفن
خالل إلقا ك الناايات في أماكنها المخصصة لها ،وال تمقهفا ففي الشفاعع أو بفين الفووع
ألنهففا ستشففكل ضففع اع صففايا عميففك وعمف اففعاو أسفعتك ،وال تاعقهففا ألنهففا ستسففاهم فففي
تمويث جو موينتك.
* عزيف ففزي المسف ففتهمك :إن اسف ففتخوامك لألوانف ففي المنزليف ففة المصف ففنوعة مف ففن األلمنيف ففوم أو
البالستيك المعاو يمكن أن تسبب لك مشفكالت صفاية وناسفي وافاالت معضفية قفو ال
يعج منها الشاا  ،فتجنب شعائها واستعمالها.
* عزيزي المستهمك :هل تعمم إن تناول الطالب لاطفوعهم الصفبااي قبفل الفذهاب إلف
الموعسف ففة ضف ففعوعي جف ففواً لصف ففاتهم ومف ففن ش ف ف ن أن يسف ففهم فف ففي عف ف ف مسف ففتواهم العممف ففي
والمععفي وان يبعث فيهم النشاط.
* عزيففزي المسففتهمك :الباعففة المتجولففون ظففاهعة غيففع اضففاعية وأطعمففتهم تامففل فففي
طياتها أمعاضاً واسقاما فااعص كل الاعص عم عوم الش اع منهم مفن أجفل صفاتك
وسالمة أفعاو أسعتك.
*عزيف ففزي المسف ففتهمك :السف ففكائع وجف ففوت لمتمت ف ف والتمف ففذذ ،إذا كف ففان ال ف ف من هف ففو صف ففاتك
وايات ف ففك !! ف ف ففااعص أن تبتع ف ففو عنه ف ففا ألنه ف ففا س ف ففبب عئيس ف ففي ألمف ف ف اع

القم ف ففب والعئ ف ففة

والسففعطان ..كمففا ال يقففل شففع(النعكيمففة)عففن ش ف اع السففكائع ،بففل أنهففا تاوقهففا فففي ذلففك
أضعافا مضاعاة.

*عزي ففزي المسف ففتهمك :األوويف ففة مستاض ف فعات كيميائيف ف وجف ففوت لشف ففاائك مف ففن األم ف ف اع
واألسقام ال يجوز أخذها إال بوصاة الطبيب الخبيع باالتك المعضية ،الن تناولها مفن
وون العجوع إل الطبيب من شاًنها أن تسبب لك مضاعاات وأزمات معضية اكبع.
*عزيف ففزي المسف ففتهمك :أطاالنف ففا فمف ففذات أكباونف ففا وزه ف فعة الايف ففاة الف ففونيا ،فسف ففاهم فف ففي عسف ففم
االبتسامة عم شااهم وخمق غو مشعق لهم من خفالل الت ازمفك بتمقفياهم ففي المواعيفو
المقععة لينشئوا صاياين سميمين.
* عزيففزي المسففتهمك :ااففعص عم ف ش ف اع األلبففان ومنتجاتهففا مففن المصففاوع المو وقففة
لتتجنب اإلصابة بام مالطا وأم اع

أخعى قو تنقمها لك البكتعيا الموجووة فيها.

* عزي ففزي المس ففتهمك :تجن ففب االعتم ففاو ف ففي طعام ففك عمف ف المعمب ففات ،واا ففعص عمف ف
تن ففاول األغذي ففة الطبيعي ففة كالاواكف ف والخض ففع الطازج ففة ،الن قيمته ففا الغذائي ففة ومنافعه ففا
الصاية أك ع من المعمبات.
* عزيففزي المسففتهمك :المشففعوبات الغازيففة معطبففة ومنعشففة ولذيففذة ولكنهففا فففي الوقففت
ذات ف ضففاعة ألنهففا تاتففوي عم ف مففاوة الكففافيين الففذي يقمففل مففن امتصففاص األوكسففجين
والم فواو الغذائيففة ويسففبب ت فعاكم الم فواو السففامة فففي الجسففم ،فتجنففب اإلك ففاع مففن تناولهففا
وامن األطاال من شعبها ..وتناول العصائع الطبيعية الن فائوتها أك ع.
*عزيزي المستهمك :هل تعمم إن اإلفعاط في تناول الشاي يؤوي إل اإلصابة بتصفمب
الشفعايين كمففا انف ياتففوي عمف الكففافيين ،وأن اإلففعاط فففي تناولف يففؤوي إلف اإلصففابة
باقع الوم وهشاشة األظفافع والقمفق والضفغط والتهفاب المجفاعي البوليفة وقعافة المعفوة..
فااعص عم التقميل من شعب .

* عزيففزي المسففتهمك :عبففة البيففت هففي الخبيففع االقتصففاوي بشففؤون وااتياجففات المنففزل
ألنهففا تعمففم مففا يناعهففا ومففا يففؤ ع عم ف ميزانيتهففا ،فففال تشففتعي مففا يزيففو عففن ااجتهففا وال
تكوس البضائ والمواو خوفا من تماها.

