Autan Protection Plus Soft Spray 35-15501
SKU 661596
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CZ
DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANA AŽ 8 HODIN/komáři/klíšťata
Autan® Protection Plus rychleschnoucí sprej-rychle zasychající repelent ve spreji se nanáší jemným nástřikem na kůži a
okamžitě chrání před komáry, včetně tropických a tygřích až po dobu 8 hodin, bodavým mouchám (ovádům) až 7 hodin a
klíšťatům až 8 hodin. Návod pro použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nádobku držte ve svislé poloze asi 15-20 cm
od kůže, stříkejte pomalým krouživým pohybem, případně rozetřete rukama. Při použití na tvář, krk a pokožku dětí nad 2
roky nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Aplikaci opakujte pouze
v případě potřeby. Vyvarujte se nadměrnému používání. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou.
UPOZORNĚNÍ: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte dle návodu. Nádobka je pod tlakem:
nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k venkovnímu použití. Přípravek je u dětí od 2 do12 let
určen pouze k omezenému použití a není určen pro děti do 2 let. U dětí používejte šetrně a neaplikujte na jejich ruce. Při
podráždění kůže přerušte používání. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy, plasty, kůží
a dioptrickými skly. Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice. Zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže.
Účinná látka: 25 g N,N-diethyl-3-methylbenzamidu ve 100 g přípravku. Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická
519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v
souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Made in EU.
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EAN code:
Size symbol: 100 ml e 140 
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ, Xi DRÁŽDIVÝ/DRÁŽDIVÝ
Figure with basket
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 40 FE

