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Naturalne Aromaty - Olejek Zapachowy - Fresh house
 

Cena: 6,90 pln

Opis słownikowy

Producent Naturalne Aromaty

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Olejek zapachowy - Fresh house to kompozycja zapachowa do kominków zapachowych i aromatyzacji pomieszczeń, także poprzez
odkurzanie.

Pojemność: 12 ml

Zapach: fresh house

Skład/INCI: Perfum

Zastosowanie: olejek do aromatyzacji powietrza przez wykorzystanie w kominkach zapachowych, lub podczas odkurzania - skropioną
olejkiem chusteczkę wciągnąć na początku odkurzania, co pozwoli na rozniesienie się zapachu podczas porządków. Olejek można
wykorzystać także do skropienia wycieraczki przed drzwiami wejściowymi domu, aromatyzacji przy pomocy nawilżacza powietrza,
parownika na kaloryfer, uzupełnienia pustego odświeżacza czy mycia podłóg

 

Zasady używania olejków eterycznych:

- Nie stosować doustnie.
- Nie stosować w czasie ciąży.
- Nie stosować większych dawek olejków niż to wskazane: 4-10 kropli w kominku aromaterapeutycznym.
- Nie należy stosować olejków eterycznych bez rozcieńczania.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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