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svěží citrus/Pro vzduch a na tkaniny
BRISE® REFRESH™ SVĚŽÍ CITRUS s Oust technologií odstraňuje pach, obnovuje svěžest a zanechává ve
vzduchu i na tkaninách (záclonách, polstrování, kobercích) příjemnou svěží vůni. Návod pro použití: Držte
nádobku ve svislé poloze, krouživými pohyby osvěžte prostředí místnosti. Nastříkejte do prostoru nebo přímo na
tkaniny a koberce ze vzdálenosti 30 cm. Aplikací Brise osvěžovače po celé místnosti získáte svěží domov.
Testování prokázalo, že výrobek nepoškodí žádné barevné tkaniny. Pro jistotu otestujte účinek produktu na malém
skrytém místě. Nepoužívejte na kůži, semiš a hedvábí. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte
aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze
v dobře větraných prostorách. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a
teplotám nad 50 oC. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Některé povrchy mohou být
po aplikaci vlhké. Zabraňte uklouznutí, spadnutí. Udržujte zvířata a děti mimo oblast až do zaschnutí. Nestříkejte
na zvířata. Před použitím odneste ptačí klece a po vyvětrání klece vraťte na místo. 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 obale. Prázdné obaly 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/.
Made in EU.

-

Greenpoint symbol
EAN code
Package symbol: 41 ALU
Size symbol: 275 ml e 438 

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 41 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem ALU! Dále symbol a číslo 438 v rámečku,
EAN kód, e, objem 275 ml a datum výroby.

