Brise Auto Vanilla 110049/001
SKU 197610
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CZ
FRONT LABEL
NOVINKA
VANILLA
BACK LABEL
VANILLA
7 ml
Výrobce: Pro S.C. Johnson vyrábí Thajsko. Dovozce,distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00 Praha
5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Prázdný obal a držák zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v
souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Složení:
parfém. Zamezte styku s kůží a očima. Obsahuje coumarin. Může vyvolat alergickou reakci.
Specifická rizikovost: R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Pokyny pro bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení.
MARKETING TEXT
Vydrží až 45 dní 3 hod/den při středním nastavení.
Brise Auto Vanilla tekutý osvěžovač vzduchu naplní vaše auto přírodní vanilkovou vůní. Při středním nastavení
rovnoměrně uvolňuje vůni po dobu 45 dní. Díky regulátoru si můžete nastavit intenzitu osvěžující síly podle vašich
potřeb. Návod pro použití a další informace najdete na vnitřním obalu.
INSIDE LABEL 1
Návod pro použití:
1 ) Otočením vyjměte lahvičku z držáku.
2 ) Otevřete lahvičku a odstraňte ochranný uzávěr zakrývající knot.
3 ) Malý uzávěr zašroubujte zpět.
4 ) Držte lahvičku ve svislé poloze a vložte ji zpět do držáku.
5 ) Uzavřete držák.
6 ) Nastavte intenzitu vůně.
7 ) Umístěte svorku na zadní stranu držáku.
8 ) Upevněte osvěžovač na větrací mřížku auta tak, aby byl ve svislé poloze.
INSIDE LABEL 2
Vanilla
Upozornění: Používejte podle návodu. Nedotýkejte se knotu. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Po spotřebování
náplně ji vyměňte za novou. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete, může dojít k poškození některých povrchů.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Chraňte před mrazem.
Neinstalujte osvěžovač ani nenastavujte intenzitu vůně během řízení.
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské
ošetření objeví-li se podráždění. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

-

Size symbol: 7 ml
Package symbol: 21 PAP, 5 PP
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 s číselným identifikačním kódem 5 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem PP! Dále EAN kód, objem 7 ml a datum výroby.

