
 

 

Dr. Ehrlichs Levendula spray  

Alkalmazás: 

Kellemesen pihentető hatású permet a szobába vagy a párnára természetes, esszenciális 
levendulaolajjal. A levendula kellemes illata oldja a feszültséget és megnyugtatja az idegeket. 
Ideális az esti megnyugváshoz, de a mozgalmas és stresszes hétköznapokhoz is. Az elalvás 
elősegítése érdekében egyszerűen permetezzen néhányszor a szobában vagy közvetlenül a 
párnára – és élvezze az illatot! 

Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések: 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Álmosságot és szédülést okozhat. 
 

Biztonsági utasítások: 
Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülje a köd/gőz/permet belélegzését. Csak szabadban vagy 
jól szellőző helyiségekben használja. Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. 
 
BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN:  

Mossa le bő szappannal és vízzel. Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz. 

Tárolja elzárva. A tartalmat/tárolóedényt egy jóváhagyott hulladéklerakó telepre kell dobni. 

Cikkszám: 183 

 

Összetevők: 

propán-2-ol, víz, levendulaolaj, 

linalool*, linalil-acetát* 

*az illóolaj természetes összetevői 

 

LOT számot lásd a csomagoláson.  

 
Tartalom 75 ml 
 

 

Levandulový sprej Dr. Ehrlicha  
 
Použití: 
 
Příjemný relaxační sprej do pokoje nebo na polštář s přírodním esenciálním 
levandulovým olejem. Příjemná vůně levandule uvolňuje napětí a uklidňuje nervy. 
Ideální pro večerní relaxaci, ale i pro rušné a stresující všední dny. Abyste lépe usnuli, 
stačí několikrát nastříkat po místnosti nebo přímo na polštář - a užívat si vůni! 
Varování před nebezpečím: 
Může způsobit alergickou kožní reakci. Může vyvolat alergickou reakci na kožní 
alergeny. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se vdechování mlhy/výparů/stříkanců. 
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte 
rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/obličeje. 



 
PŘI STYKU S KŮŽÍ:  
Umyjte se velkým množstvím vody a mýdla. V případě podráždění kůže nebo vyrážky: 
Vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží nebo podráždění kůže. Při styku s kůží 
nebo při podráždění kůže: Okamžitě zlikvidujte. 
Odstraňte do kontejneru na skládce. 
 
Složení: 
Propan-2-ol, voda, levandulový olej, 
linalool*, linalyl acetát*. 
*přírodní složky esenciálního oleje  
 
Viz číslo šarže na obalu. 
 
Obsah 75 ml 
 

 

 

 

 

Dr. Ehrlichs Levanduľový sprej 

Používanie: 

Príjemne upokojujúci vonný sprej do izby alebo na vankúš s prírodným, esenciálnym 
levanduľovým olejom. Príjemná vôňa levandule uvoľní napätie a upokojí nervy. Ideálny pre 
večerný oddych, ale aj cez hektické a stresové všedné dni. Pre pomoc spánku jednoducho 
rozstriekajte trochu po miestnosti alebo priamo na vankúš a vychutajte si vôňu! 

Upozornenia na nebezpečenstvo: 

Môže spôsobiť alergické reakcie na pokožke. Môže spôsobiť ospalosť a závrat. 
 

Bezpečnostné opatrenia: 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhýbajte sa vdychovaniu hmly/pary/aerosolu. Používajte iba 
na voľnom priestranstve alebo v dobre vetrateľnej miestnosti. Používajte ochranné 
rukavice/ochrannú odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:  

Umyte veľkým množstvom vody a mydla. V prípade podráždenia pokožky alebo vyrážok: 

Obráťte sa na lekára. Skladujte uzamknuté. Obsah/obal odovzdajte na schválenej skládke 

odpadov. 

Číslo materiálu: 183 

 

Zloženie: 

propán-2-ol, voda, levanduľový olej, 

linalool*, linalyl acetát* 

*prirodzené zložky vonného oleja 

 

Číslo LOT viď na balení. 

 
Obsah: 75 ml. 
 



 

Dr. Ehrlichs Spray cu lavandă 
 
 
Un spray plăcut relaxant în cameră sau pernă cu ulei natural, 
esențial de lavandă. Mirosul plăcut de lavandă ameliorează 
tensiunea și calmează nervii. Ideal pentru relaxare seara,  
dar și pentru viața de zi cu zi aglomerată și stresantă.  
Pentru a te ajuta să adormi, pur și simplu pulverizează de câteva 
ori în cameră sau direct pe pernă - și bucură-te de parfum! 
 
Avertismente de pericol: 
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolență și amețeli. 
 
Instrucţiuni de siguranţă: 
A nu se lasa la indemana copiilor. Evitați să inspiraţi vaporii din spray. 
Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. 
Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru 
față. 
 
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:  
Clătiți cu multă apă și săpun. În caz de iritare sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/asistența 
medicului. Depozitaţi închis. Aruncați conținutul/containerul la un depozit de deșeuri aprobat. 
Număr articol: 183 
 
Compoziţie: 
propan-2-ol, apă, ulei de lavandă, 
linalol *, acetat de linalil * 
* ingrediente naturale ale uleiului esențial 
Consultați numărul de LOT de pe ambalaj. 
 
Continut 75 ml 

 


