
 املستهلك تهم وإرشادات نصائح

 مفن وذلفك عميهفا، الجمفال معفالم إضفاا  في فساهم جميمة، بيئتنا  :المستهمك عزيزي*
 الفووع بفين أو الشفاعع ففي تمقهفا وال لها، المخصصة أماكنها في الناايات إلقا ك خالل
 فففي ستسففاهم ألنهففا تاعقهففا وال أسففعتك، افففعاو وعمفف  عميففك صففايا ضففععا ستشففكل ألنهففا
 .  موينتك جو تمويث

 أو األلمنيففففوم مففففن المصففففنوعة المنزليففففة لألوانففففي اسففففتخوامك إن :المسففففتهمك عزيففففزي* 
 ال قفو معضفية وافاالت وناسفي  صفاية مشفكالت لك تسبب أن يمكن المعاو البالستيك

 .  واستعمالها شعائها فتجنب الشاا ، منها يعج 

 إلف  الفذهاب قبفل الصفبااي لاطفوعهم الطالب تناول إن تعمم هل :المستهمك عزيزي* 
 العممففففي مسففففتواهم عففففف  فففففي يسففففهم أن شفففف ن  ومففففن لصففففاتهم جففففواً  ضففففعوعي الموعسففففة
 . النشاط فيهم يبعث وان والمععفي

 ففففي تامفففل وأطعمفففتهم اضفففاعية غيفففع ظفففاهعة المتجولفففون الباعفففة: المسفففتهمك عزيفففزي* 
سقاما أمعاضاً  طياتها  صفاتك أجفل مفن منهم الشعا  عوم عم  الاعص كل فااعص وا 
 . أسعتك أفعاو وسالمة

 صففففاتك هففففو الفففف من كففففان إذا والتمففففذذ، لمتمتفففف  وجففففوت السففففكائع :المسففففتهمك عزيففففزي*
 والعئفففففة القمفففففب ألمفففففعا  عئيسفففففي سفففففبب ألنهفففففا عنهفففففا تبتعفففففو أن ففففففااعص!! واياتفففففك 
 لفففكذ ففففي تاوقهفففا أنهفففا بفففل السفففكائع، شفففعا  عفففن(النعكيمفففة)شفففع يقفففل ال كمفففا.. والسفففعطان
 . مضاعاة أضعافا



 األمففففعا  مففففن لشففففاائك وجففففوت كيميائيفففف  مستاضففففعات األوويففففة :المسففففتهمك عزيففففزي*
 مفن تناولها الن المعضية، باالتك الخبيع الطبيب بوصاة إال أخذها يجوز ال واألسقام

 .  اكبع معضية وأزمات مضاعاات لك تسبب أن شًانها من الطبيب إل  العجوع وون

 عسففففم فففففي فسففففاهم الففففونيا، الايففففاة وزهففففعة أكباونففففا فمففففذات أطاالنففففا: المسففففتهمك عزيففففزي*
 المواعيفو ففي  بتمقفياهم التزامفك خفالل من لهم مشعق غو وخمق شااهم عم  االبتسامة
 .  سميمين صاياين لينشئوا المقععة

 المو وقفففة المصفففاوع مفففن ومنتجاتهفففا األلبفففان شفففعا  عمففف  اافففعص :المسفففتهمك عزيفففزي* 
 .فيها الموجووة البكتعيا لك تنقمها قو أخعى وأمعا  مالطا بام  اإلصابة لتتجنب

 عمففف  واافففعص المعمبفففات، عمففف  طعامفففك ففففي االعتمفففاو تجنفففب :المسفففتهمك عزيفففزي* 
 ومنافعهفففا الغذائيفففة قيمتهفففا الن الطازجفففة، والخضفففع كالاواكففف  الطبيعيفففة األغذيفففة تنفففاول

 .  المعمبات من أك ع الصاية

 الوقفففت ففففي ولكنهفففا ذيفففذةول ومنعشفففة معطبفففة الغازيفففة المشفففعوبات :المسفففتهمك عزيفففزي* 
 األوكسفففجين امتصفففاص مففن يقمفففل الفففذي الكففافيين مفففاوة عمففف  تاتففوي ألنهفففا ضفففاعة ذاتفف 

 تناولهففا مففن اإلك ففاع فتجنففب الجسففم، فففي السففامة المففواو تففعاكم ويسففبب الغذائيففة والمففواو
 .  أك ع فائوتها الن الطبيعية العصائع وتناول.. شعبها من األطاال وامن 

 بتصفمب اإلصابة إل  يؤوي الشاي تناول في اإلفعاط إن تعمم هل :المستهمك عزيزي*
 اإلصففابة إلفف  يففؤوي تناولفف  فففي اإلفففعاط وأن الكففافيين، عمفف  ياتففوي انفف  كمففا الشففعايين 

.. المعفوة وقعافة البوليفة المجفاعي والتهفاب والضفغط والقمفق األظفافع وهشاشة الوم باقع
 . شعب  من التقميل عم  فااعص



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


