
Esence do sauny rakytník příjemně provoní vaši saunu nebo dům. Zlepší vaši náladu, naplní vás vitalitou a dodá vám 
energii. Přímým vdechováním dochází k uvolňování jednotlivých vonných částic do limbického systému (část mozku), kde 
se uchovávají naše emoce, vzpomínky a zážitky, což ovlivňuje naše emocionální postoje.

Popis

Při kontaktu s očima: Otevřené oko vyplachovat po dobu několika minut pod tekoucí vodou.

Po vdechnutí: Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Po spolknutí: Vypláchnout ústa a vypít dostatečné množství vody.

Při kontaktu s kůží: Omýt vodou a mýdlem.

Neužívat vnitřně. Při práci s výrobkem se zakazuje jíst, pít a kouřit, a je nutné dodržovat základní hygienické požadavky 
a předpisy.

Bezpečnost

Esence do sauny – Rakytník

Základní informace:

Je klasifikován jako kosmetický přípravek. Přinášíme vám top produkt evropského 
trhu. Z 1 litru esence do sauny připravíte 33–66 litrů vonné přísady pro přímé 
použití v prostoru sauny. Esence do sauny Spitzner vám rozšíří saunování 
o aromaterapeutický zážitek!

Prestižní známka kvality Asociace saun garantuje výrobu z 100% přírodních 
esenciálních olejů bez emulgátorů a chemických přísad. Pobyt v takovém prostředí 
má na organismus uklidňující a relaxační účinek. Nabízíme vám ucelenou řadu 
esencí do sauny, vybere si každý.
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Nekouřit. Postarat se o dostatečný přívod vzduchu (páry jsou těžší než vzduch).

Používat pouze smíchaný s vodou! Před každým nálevem dobře zamíchat!

Skladovat dobře uzavřené na studeném, suchém a dobře odvětraném místě v dobře uzavřených originálních nádobách 
do 25 °C. Při uskladnění dbát předpisů TRbF (Technická pravidla pro hořlavé kapaliny). Uchovávat odděleně od potravin.

Třída uskladnění:

3A Zápalné kapalné látky (VCI).

Při odpovídajícím skladování a zacházení nedochází k rozkladu.

Uskladnění

Isopropyl Alcohol, Aroma, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol, Citronellol.

Složení



SV4320100

Esence do sauny - Rakytník, 1 l.

Objednací číslo

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Trvanlivost
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15–30 ml na 1 litr vody. 

Používat pouze smíchaný s vodou! 

Před každým nálevem dobře zamíchat!

Dávkování

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

Likvidace

Esence do sauny – Rakytník


