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CZ
1 skleněná miska+2 náplně vonného oleje
BRISE SCENTED OILS JABLKO A SKOŘICE-magická vůně uvolňující se z vonného oleje. S vůní kořeněného jablka,
vychutnejte si magickou směs zimních koření se skořicí a šťavnatým jablkem, která vás přenese do příjemné atmosféry
vašeho útulného, slavnostního domova. Náplň vydrží až 3 hodiny. Návod pro použití: Zapálená svíčka musí stát na rovném,
tepelně odolném povrchu, daleko od hořlavých materiálů a mimo průvan. 1. Náplň umístěte do misky na střed plíšku.
2.Svíčku zapalte. Než umístíte novou náplň, nechte svíčku zcela shořet. Po vychladnutí, vyndejte kovový knot a vyhoďte ho.
Používejte pouze Brise náhradní náplně vonného oleje. K vyčištění misky použijte mýdlo a vodu. Hliníkový spodek vyčistěte
navlhčeným, měkkým hadříkem, dokud vosk nezmizí. Před použitím vysušte. Nemyjte v myčce na nádobí. Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nepřemisťujte hořící svíčku. Nenechávejte hořet svíčku bez dozoru.
Používejte v uzavřených prostorách. 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 octabenzone, eugenol, alphamethylcinnamaldehyde, cinnamyl alcohol, coumarin. Může vyvolat alergickou reakci. Minimální doba skladovatelnosti: 2
roky od data výroby uvedeného na obale. 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: Colep, Portugalsko.

-

Size symbol: 2x15 g, e
Package symbol: 21 PAP, 70 GL
Greenpoint symbol
EAN code:
Figure with basket

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 2x15 g, e, panáček s
košem a datum výroby.

