
hořlavé látky

dráždivé látky

látky nebezpečné pro životní prostředí

látky nebezpečné pro zdraví

Dávkování
- na 10 ml základního oleje 3 kapky

Doporučená kombinace s panenskými oleji Spitzner: makadamový, jojobový, mandlový

- uvolňuje namožené či přetažené svaly
- dezinfekční účinky
- pleť je jemná, působící čerstvě
- harmonizuje tělo i ducha
- zklidňuje unavenou pokožku

Použití

Bezpečnost

Nepoužívejte při přecitlivělosti organismu na látky obsažené v produktu.
Nebyly zjištěny žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání tohoto oleje. Neužívat vnitřně. Při práci s výrobkem se 
zakazuje jíst, pít a kouřit, a je nutné dodržovat základní hygienické požadavky a předpisy.
První pomoc: V případě zasáhnutí očí je umyjte proudem čisté vody. V případě jakýchkoliv následujících zdravotních problémů 
vyhledejte lékařské ošetření.

Trvanlivost
9 měsíců od otevření

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sm203401

Éterické oleje jsou v kombinaci se základními oleji vhodné pro různé druhy terapií. Mají vliv 
na lidský organismus nejen při odstraňování obtíží, ale také působí jako prevence před 
některými onemocněními. Při masážích svým aromatem zvyšují účinnost celé 
procedury.Amyris má antidepresivní účinky, uvolňuje napětí a působí též jako afrodiziakum, 
má jemné dezinfekční schopnosti. Med působí jako antibakteriální/antiseptický a zklidňuje 
unavenou pokožku.

Charakteristika

Složení

Skladování

Likvidace

Objednací číslo

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

Skladovat uzavřené na suchém a dobře odvětraném místě v dobře 
ouzavřených originálních nádobách do 25 C. 

 Uchovávat odděleně od potravin.

Aroma, Limonene, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral, Benzyl Alcohol, Eugenol.

Éterický olej Med- Amyris, 10 ml 

Éterické oleje jsou v kombinaci se základními oleji vhodné pro různé druhy terapií. Mají vliv 
na lidský organismus nejen při odstraňování obtíží, ale také působí jako prevence před 
některými onemocněními. Při masážích svým aromatem zvyšují účinnost celé procedury. 

Účinek: vyrovnávající
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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