
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
24 měsíců od otevření

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sm205102

Vtírací prostředky po masáži, sportovky, urychlí regeneraci svalů a prodlouží účinnost celé 
masáže. Tyto prostředky značky Spitzner, v kvalitě léčiv, aktivují v těle jeho přirozené 
regenerační procesy, a tak ho uzdravují tou nejpřirozenější cestou. Po použití vtíracích 
prostředků Spitzner zůstane pokožka příjemně hydratovaná.

Sportovka s jojobovým olejem Arnika: V neředěném stavu je přípravek vhodný pro použití 
ve formě obkladu při modřinách, naraženinách, otlacích, výronech a při revmatických 
potížích. Přípravek tyto potíže tlumí a odstraňuje. V ředěném stavu je vhodné jeho použití na 
zakončení terapeutické masáže.

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.

Isoprophyl alkohol, Aqua, Arnica montana, Parfum, Linalool, Eugenol, Limone, Evernia 
Furfuracea Extract, Evernia Prunastri Extract, Citral, Amyl Cinnamal, Coumarin.

Sportovka s jojobovým olejem Arnika, 200 ml

Vtírací prostředky po masáži, sportovky, urychlí regeneraci svalů a prodlouží účinnost celé 
masáže.
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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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