
Dávkování

Dávkování: 100 ml do celkové lázně (cca. 100 l vody).

Trvanlivost

 Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sl3320100

Při kontaktu s očima:         Po vdechnutí:                                              
Otevřené oko vyplachovat po dobu několika minut pod tekoucí vodou. Zajistit přívod čerstvého vzduchu.        
Po spolknutí:    Při kontaktu s kůží:                                                                  
Vypláchnout ústa a vypít dostatečné množství vody.                                    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

1. Připravte si100 ml koupelového oleje.
2. Tuto přísadu rozmíchejte ve 100 l vody o teplotě 34–37 °C.
3. Vystavte své tělo koupeli po dobu maximálně 20 minut.
4. Po koupeli si dopřejte několik desítek minut odpočinku v klidném a teplém prostředí.

Postup

Složení

Skladování

Likvidace Objednací číslo

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

oSkladovat dobře uzavřené na studeném, suchém a dobře odvětraném místě v dobře uzavřených originálních nádobách do 25 C. 
Uchovávat odděleně od potravin.

Glycine Soja Oil, Laureth-2, Parfum, Limonene, BHT,Linalool, Hydroxicitronellal, Citronellol, Geraniol, Cinamyl Alcohol, Amyl 
Cinnamal, Citral.

Sirná koupel, 1l

Sirnou koupel používáme nejčastěji při atopickém ekzému a chronických dermatologických 
onemocněních. Po koupeli je třeba věnovat pozornost plnému odpočinku a relaxaci. 
Kombinace termoterapie s účinkem sirné lázně zmírňuje  bolest, zlepšuje pohyblivost a používá se 
zejména ke zklidnění některých kožních problémů.
Kdy používat sirnou koupel
· při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocnění kloubů a šlach
· ulevuje při kožních problémech
· při chronických zánětech orgánů malé pánve
· při kožních onemocněních (akné, svědivá onemocnění kůže)
· při chronických zánětech cest dýchacích
· při gynekologických potížích

Účinky sirné koupele
· má relaxační a uklidňující efekt
· působí analgeticky (proti bolesti)
· uvolňuje svalové napětí
· zklidňuje sekreční činnost
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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

Popis
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