VODKA 400 000 mg liuos

Ole erityisen varovainen Vodkan suhteen
Vodkan käyttö on suotavaa lopettaa 48 tuntia ennen tenttejä, jotta se ei haittaisi tenttitulosten tulkintaa.

Etanoli

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää
Sinulle tärkeitä tietoja.
Lääkevalmisteiden samanaikein käyttö
Tätä tuotetta saa ilman lääkemääräystä. Silti Si- Ei vitussa. Buranan ehkä saat ottaa. Panadolia et.
nun tulee ottaa Vodkaa huolellisesti saadaksesi siitä
parhaan hyödyn.
Vodkan käyttö ruuan ja juoman kanssa
Vodka on suotavaa ottaa runsaan nesteen kera mie• Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudellellään ruoan kanssa.
leen.
• Kysy Alkosta tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Vodkaa, jos olet raskaana tai imetät.

• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä
lääkärillesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Vodkan on todettu vaikuttavan heikentävästi ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Älä ota, jos
ajat.

Tässä selosteessa esitetään:

3. Miten Vodkaa käytetään

1. Mitä Vodka on ja mihin sitä käytetään
Käytä Vodkaa juuri sen verran kuin kaverisi yllyttävät. Jos hävettää, niin pitää ottaa lisää. Tarkista lääkäriltäsi, mikäli olet epävarma.

2. Ennen kuin käytät Vodkaa
3. Miten Vodkaa käytetään

Tavanomainen annos on:
Aikuiset: 21 leka vuorokaudessa
Alle 18-vuotiaat lapset: Ei mitään.

4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Vodkan säilyttäminen
6. Muuta tietoa

Jos otat Vodkaa enemmän kuin Sinun pitäisi
Jos Sinä tai joku muu nielee Vodkaa paljon yh1. Mitä Vodka on ja mihin sitä käytetään
dellä kertaa tai epäilet, että ystäväsi on humalassa, juota hänelle vessassa reilusti lämmintä
Vodka kuuluu tuotteisiin, joista käytetään nimi- vettä. Muista sormet-kurkkuun-tekniikka. Tarvittystä päihde ja jota käytetään helpottamaan oloa. taessa käännä sammunut kylkiasentoon ja pidä
hänelle seuraa.
Käyttötarkoitukset: Vodka on tarkoitettu kausiluonteisen ja ympärivuotisen vitutuksen oireiden Jos unohdat ottaa Vodkaa
lievittämiseen; näitä oireita ovat mm. vitutus, Ei ole mahdollista.
ärtyneisyys, kuukautiset, ajatukset.
Jos olet epävarma Vodkan käytöstä, käänny vierustoverisi puoleen. Hän luultavasti suosittelee ot2. Ennen kuin käytät Vodkaa
tamaan lisää.
Älä käytä Vodkaa
4. Mahdolliset haittavaikutukset
• jos olet alkoholisti
Kuten kaikki päihteet, myös Vodka voi aiheuttaa
haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan
saa (hvhvhv).

• jos olet alle 18-vuotias
• jos sinulla on vaikea maksasairaus.
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Jos jokin seuraavista oireista ilmaantuu, lopeta 6. Muuta tietoa
Vodkan käyttö
Mitä Vodka sisältää
• halu kuunnella Mambaa
• Vaikuttava aine etanoli (etyylialkoholi). Yksi
• sydämen rytmihäiriö.
leka sisältää noin 400 000 mg etanolia (en minä
Nämä ovat harvinaisia, mutta hyvin vakavia haittaoikeasti jaksa laskea mitään tilavuusprosentvaikutuksia. Tarvitset pikaisesti apua tai jopa saitien tai tiheyksien kanssa).
raalahoitoa.
• Muut aineet ovat: vesi ja kai sinne jotain muutakin tislatessa tulee, mutta ei ketään kai oiKerro ystävällesi niin pian kuin mahdollista, jos
keasti kiinnosta.
huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista
• tajunnan menetys

Tuotteen kuvaus ja pakkauskoot
Kirkas neste pullossa, pullossa korkki.

• oksentelu
• halu laulaa karaokea.

Valmistetta on saatavissa ainakin 1 litran pakkauksissa (leka).

Kaikki nämä ovat vakavia, mutta valitettavan yleisiä haittavaikutuksia ja ovat yleensä seurausta liiMyyntiluvan haltija ja monopoliasemansa
allisesta Vodkan ottamisesta. Saatat tarvita pikaihyödyntäjä
sesti lääkärin apua.
Alko oy
Päivittele Facebookiin, jos huomaat Vodkan ottamista seuraavana päivänä jonkin seuraavista hait- Tämä seloste ei ole minkään tahon
hyväksymä, eikä sitä kannata ottaa totavaikutuksista:
desta.
• väsymys
• pahoinvointi
• päänsärky
• panetus
• käsien tärinä
• kuolemanpelko
• kylmä hiki
• ripuli
• morkkis jne...
Nämä ovat melko yleisiä (fukseja lukuunottamatta)
haittavaikutuksia. Joudut kyllä syyttämään ihan
itseäsi.
5. Vodkan säilyttäminen
Vodka ei yleensä säily kovin pitkään.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Vodkaa ei tule heittää viemäriin — sehän olisi haaskausta.
2

