
Dávkování

Dávkování: 1 koupel= 2 sáčky

Trvanlivost

 Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

je klasifikován jako kosmetický přípravek

Sl3430210

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. Jeden sáček č. 1 přidejte do tekoucí vody a dobře promíchejte.
2. Vstupte do koupele tak, aby byla srdeční oblast nad hladinou.
3. Rovnoměrně rozptylte sáček č. 2 ve vodě.
4. Při první lázni setrvejte ve vodě po dobu 5 minut. Při opakovaných lázních můžete dobu pobytu v 

vodě prodlužovat až na hranici 15 minut.
5. Po ukončení lázně se dobře osprchujte a dopřejte si 1 hodinu klidu.
6. Po každé koupeli místnost dobře vyvětrejte a vanu důkladně vymyjte.

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.

Natriumhydrogencarbonat, aluminiumsulfát, siliciumdioxid, natriumdodecylsulfát.

Uhličitá koupel instantní, 10 koupelí

S instantní uhličitou koupelí dosáhnete mnohem lepších terapeutických účinků. Koupel se skládá z 
dvou druhů sáčků. V prvním sáčku (č. 1) je obsaženo 417 g nosiče a v druhém (č. 2) je 530 g 
vyvíječe, který do koupele uvolní cca 120 litrů jemně perlivého oxidu uhličitého. Tyto jemné 
perličky zvýší oxid uhličitý v pokožce těla.

Kdy používat koupel
- napomáhá prokrvení
- funguje jako prevence proti arteriálním poruchám prokrvování
- potlačuje tvorbu křečových žil
- potlačuje následky roztroušené sklerózy
- potlačuje revmatické potíže
- zjemňuje a zvláčňuje pokožku
- tlumí alergie včetně projevů lupénky
Důležitá upozornění
· Uhličitá koupel není vhodná pro kojence a malé děti.
· U větších dětí je koupel možná pouze s odborným dozorem.
· Místnost, kde koupel probíhá, musí být dostatečně větraná.
· Po celou dobu uhličité lázně musí být hlava nad úrovní okraje vany.
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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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