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CZ
Magnet/SVĚŽÍ CITRUS
ODSTRAŇUJE NEPŘÍJEMNÉ PACHY + OSVĚŽUJE AŽ 60 DNŮ*/*když je užíván v Discreet® neelektrickém držáku.
S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ INTENZITY VŮNĚ/POUŽÍVEJTE POUZE S NÁPLNĚMI GLADE® DISCREET®
Glade® by Brise® Discreet® Magnet je neelektrický osvěžovač vzduchu, který provoní místnosti menší a střední velikosti.
Nastavení intenzity vám umožňuje kontrolovat množství uvolňované vůně. Osvěžovač můžete díky magnetu připevnit na
kovový povrch nebo jednoduše kamkoliv postavit.
1. OTEVŘETE
2. ODSTRAŇTE FÓLII
3. VLOŽTE NÁPLŇ
4. ZAVŘETE
5. PŘILOŽTE NEBO POSTAVTE
6. NASTAVTE INTENZITU
Glade® by Brise® Discreet® Magnet Svěží citrus neelektrický osvěžovač vzduchu.
Varování
Obsahuje: citral, geraniol, geranyl-acetát.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li
se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 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. Používejte ochranné
rukavice.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Používejte dle návodu. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Uchovávejte mimo
dosah zvířat. Během používání odpařovač nezakrývejte. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez dostatečné cirkulace
vzduchu. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou
nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje 2-methylundecanal, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene. Může vyvolat alergickou reakci.
Odstraňte obsah/obal 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

-

EAN code:
Signal Word: Varování
Size symbol: 8 g, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Warning Sticker on refill:
Glade® by Brise® Discreet® Svěží citrus náplň.
Varování
Obsahuje: citral, geraniol, geranyl-acetát.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte ochranné rukavice.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

CLP Sticker outercase:
Glade® by Brise® Discreet® Magnet Svěží citrus.
Varování
Obsahuje: citral, geraniol, geranyl-acetát.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li
se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 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. Používejte ochranné
rukavice.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje 2-methylundecanal, pin-2(10)-ene, pin-2(3)-ene. Může vyvolat alergickou reakci.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

