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CZ
Brise svíčka Magic Nights
Osvěžovač vzduchu obsahující směs vonných olejů. Smyslné květinové aroma naplní váš domov atmosférou magických
nocí. Navodí ve vašem bytě atmosféru odpočinku a uvolnění. Svíčka Brise svítí po dobu až 30 hodin. Návod pro použití:
Nedodržení následujících upozornění, může způsobit požár nebo poranění osob. Zapálená svíčka musí stát na rovném,
tepelně odolném povrchu daleko od hořlavých materiálů a mimo průvan. Nepřenášejte a neposunujte hořící svíčku dokud
vosk neztuhne. Vždy před zapálením zastřihněte knot na 5 mm a svíčku umístěte mimo dosah ostatních předmětů. Zhasněte
svíčku zbývá-li jen 5 mm vosku a svíčku již nepoužívejte. Nikdy nenechávejte hořet svíčku bez dozoru nebo déle než 4
hodiny. Svíčku používejte pouze v uzavřených prostorách. Upozornění: Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Prázdnou skleničku znovu nepoužívejte. Skladujte v chladu a suchu. Zasažení očí nebo kůže horkým voskem může
způsobit jejich popálení. Zamezte styku s kůží a očima. Obsahuje octabenzone, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde a
coumarin. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při popálení pokožky roztaveným
voskem, okamžitě chlaďte zasažené místo velkým množstvím vody a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při
zasažení očí roztaveným voskem ihned vypláchněte a chlaďte oči velkým množstvím vody. Zajistěte lékařské ošetření
objeví-li se podráždění. Distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.:
225557500, http://doc.scj.cz/. Výrobce: SC JOHNSON WAX, Velká Británie. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky
od data výroby uvedeného na dně skleněného obalu. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se
zákonem o odpadech.
-

Size symbol: 123 g
Package symbol: 21 PAP, 70 GL
Greenpoint symbol
EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem
trojúhelník skládající se ze tří šipek
umístěným písmenným identifikačním kódem PAP a další je s číselným identifikačním kódem 70 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem GL! Dále EAN kód, hmotnost 123 g a datum výroby.

