BRISE CANDLE-GLISTENING SNOW 350000010177
SKU 603280
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CZ
Brise svíčka Zimní pohoda-osvěžující kombinace vůní borovice, máty, pomerančové kůry a skořice.
Parfémovaná svíčka obsahující směs vonných olejů připomínajících vůně přírody navodí ve vašem bytě atmosféru odpočinku
a uvolnění. Svíčka svítí po dobu až 30 hodin. Návod pro použití: Před zapálením zastřihněte knot na 1 cm. Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte dle návodu. Nedodržení následujících instrukcí může způsobit požár nebo
poranění. Udržujte mimo dosah hořlavých a cizích předmětů. Nepřemisťujte hořící svíčku. Zapálená svíčka musí stát na
rovném, tepelně odolném povrchu a mimo průvan. Nikdy nenechávejte hořet svíčku bez dozoru. Hořící svíčku držte mimo
dosah dětí a zvířat. Mezi hořícími svíčkami nechávejte vždy minimálně 12 cm rozestupy. Nikdy nezapalujte svíčku v dosahu
hořlavých předmětů. Skladujte v chladu a suchu. Při kontaktu s pokožkou a očima okamžitě chlaďte velkým množstvím vody
a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Obsahuje eugenol, alpha-methylcinnamaldehyde, octabenzone a
coumarin. Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.
Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. 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. 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, Velká Británie.

-

Size symbol: 120 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
trojúhelník skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem
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 120 g a datum
výroby.

