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SM Wax Play gyertya (100 ml)

Karbantartás

A gyertyát száraz és hűvös helyen tárolja. Ideális lenne egy éjjeliszekrény a
hálószobában, amire nem süt be a nap, vagy egy fiók biztonsága. Időnként
ellenőrizze a lejárati dátumot. A viasz élettartama hosszú, de lehet, hogy
hosszú idő után az illata nem lesz kellemes az Ön számára.

Design és alak

A vörös viaszos, kis vödör alakú gyertya minimalista és domináns benyomást
kelt. A praktikus csőrrel ellátott kifolyó jól illeszkedik a kézbe, és lehetővé teszi
a viaszáramlás jobb szabályozását is. A bádog anyagból készült, piros feliratú
csomagolás felkelti a figyelmet és a gyertya célját idézi. A két kanócnak
köszönhetően a viasz gyorsabban felmelegszik. Játszhatsz a hőmérsékletével
is, és akár az egyik, akár mindkét kanócot egyszerre világíthatod. A
bádogfedéllel játék után gyorsan és biztonságosan elolthatod a gyertyát és
biztonságosan lezárhatod.

Anyag

Az alacsonyabb, 45 °C körüli olvadáspontú viaszok paraffines keveréke kellemesen meleg a bőrön, és keményedés
után könnyen lefejthető. A pamut lapos kanócok a gyertya meggyújtása után kissé megcsavarodnak és folyamatosan
égnek. Nincs szükség levágásra, mint a klasszikus kerek kanócoknál. A klasszikus gyertyákkal összehasonlítva a
fémdoboz növeli a biztonságot a kezelés során.

Szín

A vörös szín szenvedélyt és vágyat ébreszt. Minden érzékszervedet meggyújtja, akár egy gyertya meleg viasza.

Méretek

Rejtsd el a kis, kompakt dobozt a kíváncsi szemek elől, például az éjjeliszekrényen lévő lámpa mögé.

A doboz teljes hossza: 7 cm
A doboz átmérője: 5 cm
Űrtartalom: 100 ml

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
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• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
www.ruzovyslon.cz
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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