Glade® automatic spray - Sensual Sandalwood & Jasmine holder 35*28432
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*Jistota, že se u sebe doma budete vždycky cítit příjemně.
1 AUTOMATICKÝ DRŽÁK GLADE®, 2 AA BATERIE, 1 AUTOMATICKÁ NÁPLŇ GLADE®
Zachyťte esenci pobytu v luxusních lázních, kde se tóny bergamotu a jasmínu spojují s teplou ambrou a santalovým dřevem.
Nechte se hýčkat.
Nastavení časovače: Vyberte, jak často chcete uvolnit vůni, zvolte 1 ze 3 nastavení (9, 18 nebo 36 minut).
Kdykoli chcete uvolnit další vůni, stiskněte tlačítko na zadní straně.
Vydrží až 60 dní (pokud je nastavena prodleva 36 minut).
Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Neotevírejte baterie ani je nevhazujte do ohně. Mohou explodovat, vytéci nebo
způsobit poškození. Používejte pouze AA baterie.
DŮLEŽITÉ:
Osvěžovač vždy držte tak, aby směřoval od obličeje.
Glade® automatic spray-Sensual Sandalwood & Jasmine, automatický osvěžovač vzduchu
Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte
ani po použití.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by
měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje benzyl salicylate, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.
Odstraňte obsah/obal/osvěžovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
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EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 269 ml, e
Manufacturing date (MAN)
CE symbol

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

