
1000 ml

- Roztok určený k priamemu použitiu, neriediť /
   Roztok určen k přímému použití, neředit
- Bez fenolov a aldehydov / Bez fenolů a aldehydů
- Ideálna starostlivosť / Ideální péče
- Pred použitím si dôkladne umyte ruky mydlom a utrite /
  Před použitím si důkladně umyjte ruce mýdlem a osušte
- Naneste a nechajte pôsobiť 30 sekúnd / 
  Naneste a nechte působit 30 sekund 

100 ml roztoku obsahuje: 70 ml propan-2-olu, glycerin, aloe vera gel a pomocné látky. 
100 ml roztoku obsahuje: 70 ml propan-2-olu, glycerin, aloe vera gel a pomocní látky. 

Vystražné upozornenia:
H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary.
           Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Zpôsobuje vážne podráždenie očí.
           Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Môže zpôsobiť ospalosť, alebo závraty. 
           Může způsobit ospalost nebo závratě. 

Bezpečnostné pokyny:
P210 Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia /
           Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý. / Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305 + P351 + P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.  
          Vyberte kotaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní / 
          PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
          Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Zlikvidujte obsah / nádobu schváleného zariadenia na likvidáciu odpadu, alebo komunálneho zberného miesta.
           Zlikvidujte obsah / nádobu schváleného zařízení na likvidaci odpadu nebo komunálního sběrného místa. 

Alkoholový sprej na čištění rukou na bázi isopropylalkoholu 70% 
Alkoholový sprej na čistenie rúk na bázi isopropylalkoholu 70%
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