A NATURLAND® illóolajok 100%-os tisztaságú, természetes eredetű, koncentrált hatóanyagok,
ezért alkalmazásuk során pontosan tartsa be a felhasználási módokhoz javasolt
cseppmennyiségeket!

Általános felhasználási módok és mennyiségek
Párologtatás: legfeljebb 8 csepp illóolajat a radiátorra helyezett párologtató vagy az aromalámpa
vízzel töltött részébe cseppentünk.
Aromafürdő: egy kád vízhez legfeljebb 8 csepp, evőkanálnyi tejben vagy mézben elkevert illóolajat
adunk.
Javasolt fürdési időtartam: 10–15 perc.
Lábfürdő: 2–3 liter langyos vízhez legfeljebb 6 csepp, evőkanálnyi tejben vagy mézben elkevert
illóolajat adunk. A lábfürdő javasolt időtartama: 10–15 perc.
Szaunázás: a felöntőkanál vizéhez legfeljebb 5 csepp illóolajat cseppentünk, majd elkeverés után a
forró kövekre öntjük.

Gyermekeknél javasolt mennyiségek
3 éves kor alatt ne használjon illóolajat!
3–6 éves korban: az aromalámpa vagy a radiátorra helyezett párologtató vízzel töltött részébe
maximum 2 csepp illóolajat cseppentünk.
6–12 éves korban: a fürdővízhez maximum 4 csepp, evőkanálnyi tejben vagy mézben elkevert
illóolajat adunk; az aromalámpa vagy a radiátorra helyezett párologtató vízzel töltött részébe
maximum 4 csepp illóolajat cseppentünk.
12 év felett: a felnőtteknél megadott mennyiségek használhatóak.
Ha a kiválasztott illóolaj részletes tájékoztatója más alkalmazási mennyiséget tartalmaz, akkor az
abban szereplő mennyiséget vegye figyelembe!
Bizonyos illóolajok és növényi olajok bőrrel érintkezve irritációt vagy túlérzékenységi reakciót
válthatnak ki, ezért ilyen célú használatuk csak saját felelősségre történhet. Felhívjuk a figyelmet,
hogy még ebben az esetben is a használat előtt végezzen bőrpróbát!

BŐRPRÓBA (csak saját felelősségre, a terméknek nem ez a rendeltetése!)
Felnőtteknél, valamint 12 év feletti gyermekeknél: adjon 5 csepp illóolajat 1 teáskanál növényi
olajhoz, az ujjával keverje el, gyengéd mozdulatokkal oszlassa el a kar belső felületén és hagyja

fedetlenül! Ha 24 órán belül megjelennek a gyulladást mutató jegyek (égő érzés, bőrpír, viszketés),
szappannal és vízzel mossa le az érintett bőrfelületet, és ne alkalmazza az illóolajat!
Fiatalabb gyermekeknél ne használjuk!

Általános biztonsági útmutató:
Gyermekek elől elzárva tartandó!
Csak külsőleges használatra!
A bőrön hígítatlanul még saját felelősségre sem alkalmazható!
Szembe, nyálkahártyára, sérült bőrfelületre ne kerüljön!
Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve tárolja! Felbontás után a citrusolajok megfelelően lezárt üvegeit
tartsa hűtőszekrényben!
Az illóolajok többsége gyúlékony anyag, ezért ne cseppentse közvetlenül gyertyához, mécseshez!
Szaunázáshoz csak vízzel hígított illóolajat használjon, közvetlenül a forró kövekre ne öntsön
illóolajat!
Tűzveszélyes!

Általános figyelmeztetések
Várandósság ideje alatt bizonyos illóolajok használata kerülendő!
Légzőrendszeri allergiás megbetegedések, epilepszia, ideg-rendszeri probléma, magas és alacsony
vérnyomás esetén különös óvatossággal alkalmazza!
Homeopátiás szerek és illóolajok egyidejű alkalmazhatóságáról konzultáljon homeopatájával!

Aromaterápiás mennyiségek
20 csepp = kb. 1 ml

1 mokkáskanál = kb. 2,5 ml

1 teáskanál = kb. 5 ml 1 evőkanál = kb. 15 ml

Cseresznyevirág illóolaj
Összetétel: cseresznyevirág illóolaj.
Figyelmeztetés veszély

Veszélyt meghatározó összetevők: 2-(phenyl-methylene)-octanal, alpha-methyl-1,3 benzodioxole-5propionaldehyde.
Figyelmeztető mondatok:
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Geránium illóolaj
Összetétel: geránium illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: citronellol, geraniol, menthones, linalool, citral, pinenes,
limonene.
Figyelmeztető mondatok:
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318- Súlyos szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P261- Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264- A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXI-KOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több per-cig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).
P331- TILOS hánytatni.
P332 + P313- Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363- A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Szegfűszeg illóolaj
Összetétel: szegfűszeg illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)
Figyelmeztető mondatok:
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P331- TILOS hánytatni.
P332 + P313- Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363- A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Antistressz illóolaj-keverék
Összetétel: cédrus és levendula illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: cedrene, linalool, beta-caryopyllene, cis-beta-ocimene, 1,8cineole, alpha-pinene, beta-pinene, d-limonene, geranyl acetate.
Figyelmeztető mondatok:
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P261- Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264- A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).
P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Csendes éj illóolaj-keverék
Összetétel: édes-narancs és fahéj illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: dipenten, mycrene, l-alpha-pinene, 4-methyliden-1-propan-2ylbicyclo[3.1.0]hexan, linalool, citral, dl-citronellol, eucalyptol, 3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ole, 3,7,7trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, fahéjaldehid, kumarin, cinnamil-alkohol, dipentén, l-alpha-pinene,
beta-caryophyllene.
Figyelmeztető mondatok:
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P261- Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXI-KOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).
P331- TILOS hánytatni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Kolostorkert illóolaj-keverék
Összetétel: kakukkfű és citromfű illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: timol, p-cymene, carvacrol, p-mentha-1,4-diene, linalool, alphapinene, d-limonene, eucalyptol, alpha-thujene, beta-pinene, delta-3-carene, 2,6-octadien-1-ol, 3,7dimethyl-, (2E)-(R)-p-mentha-1,8-diene.
Figyelmeztető mondatok:
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318- Súlyos szemkárosodást okoz
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H335- Légúti irritációt okozhat.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P240- A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241- Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó.
P242- Szikramentes eszközök használandók.
P243- Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264- A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P271- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304 + P340- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXI-KOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P330 + P331- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312- Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-PONTHOZ vagy orvoshoz.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).
P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 + P378-Tűz esetén: az oltáshoz CO2, poroltó vagy vízsugár használandó.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P233- Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P403 + P235- Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Koncentráció illóolaj-keverék
Összetétel: citrom, borsmenta és eukaliptusz illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: (R)-p-mentha-1,8-diene, pin-2(10)-ene, 3,7-dimethyl-2,6octadienal, 2,6,6-trimethyl-bi-cyclo[3.1.1.]hept-2-ene, menthone, eucalyptol, d,l-isomenthone,
dipentén, beta-pinene, linalool, karvon (ISO), l-alpha-pinene, beta-caryophyllene, p-mentha-1,4diene, p-cymene, myrcene, terpinolene.
Figyelmeztető mondatok:
H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318- Súlyos szemkárosodást okoz
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H335- Légúti irritációt okozhat.
H410- Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:.
P210- Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tar-tandó. Tilos a dohányzás.
P233- Az edény szorosan lezárva tartandó.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303 + P361 + P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).
P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Levegőtisztító illóolaj-keverék
Összetétel: kakukkfű, teafa és citromfű illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: terpinen-4-ol, p-mentha-1,4-diene, 1,8-cineole, aplha-terpinen,
alpha-pinene, terpi-nolene, d-limonene, beta-pinene, linalool, timol, p-cymene, carvacrol, p-mentha1,4-diene, eucalyptol, alpha-thujene, delta-3-carene, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-di-methyl-,(2E)-(R)-pmentha-1,8-diene.
Figyelmeztető mondatok:
H226- Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H300- Lenyelve halálos.
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312- Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318- Súlyos szemkárosodást okoz
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H336- Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H335- Légúti irritációt okozhat.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P240- A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241- Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó.
P242- Szikramentes eszközök használandók.
P243- Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264- A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P270- A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304 + P340- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303 + P361 + P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P311- Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312- Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).

P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313- Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 + P378-Tűz esetén: az oltáshoz CO2, poroltó vagy víz-sugár használandó.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P233- Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403 + P235- Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Mediterrán kert illóolaj-keverék
Összetétel: édes-narancs és bergamot illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: dipenten, mycrene, l-alpha-pinene, 4-methyliden-1-propan-2ylbicyclo [3.1.0] hexan, linalool, citral, dl-citronellol, eucalyptol, 3,7-di-methylocta-2,6-dien-1-ole,
3,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0] hept-3-ene, pin-2(10)-ene, 2,6,6-trimethylbicyc-lo[3.1.1]hept-2-ene
Figyelmeztető mondatok:
H226- Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P210- Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233- Az edény szorosan lezárva tartandó.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Szauna illóolaj-keverék
Összetétel: eukaliptusz, borsmenta és erdeifenyő illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: eucalyptol, dipentén, p-metha-1,4-diene, p-cymene, l-alphapinene, myrcene, beta-pinene, terpinolene, menthone, d,l-isomenthone, beta-caryophyllene, dlimonene, linalool, d-karvon.
Figyelmeztető mondatok:
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264- A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).

P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313- Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Szenvedély illóolaj-keverék
Összetétel: cseresznyevirág, édes-narancs és levendula illó-olaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: 2-(phenylmethylene)-octanal, alpha-methyl-1,3 benzodioxole-5pro-pionaldehyde, di-penten, mycrene, l-alpha-pinene, 4-methyliden-1-propan-2-ylbicyclo [3.1.0]
hexan, linalool, citral, dl-citronellol, eucalyptol, 3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ole, 3,7,7trimethylbicyclo [4.1.0] hept-3-ene, beta-ceryophyllene, cis-beta-ocimene, 1,8-cineole, alpha-pinene,
beta-pinene, d-limonene, geranyl acetate.
Figyelmeztető mondatok:
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101- Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P260-A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264- A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P272- Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P310- LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P321- Szakellátás (lásd … a címkén).
P331- TILOS hánytatni.
P333 + P313- Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313- Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362- A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 + P378-Tűz esetén: az oltáshoz CO2, poroltó vagy vízsugár használandó.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405- Elzárva tárolandó.
P501- Az edény tartalmát, a tartályt a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi szabályozásnak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Tavasztündér illóolaj-keverék
Összetétel: cseresznyevirág, citrom és bergamot illóolaj.
Figyelmeztetés veszély
Veszélyt meghatározó összetevők: 2-(phenylmethylene)-octanal, alpha-methyl-1,3 benzodioxole-5propionaldehyde, (R)-p-mentha-1,8-diene, pin-2(10)-ene, 3,7-dimethyl-2,6-octa-dienal, 2,6,6trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene.
Figyelmeztető mondatok:
H226- Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304- Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315- Bőrirritáló hatású.
H317- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318- Súlyos szemkárosodást okoz.
H319- Súlyos szemirritációt okoz.
H411- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P273- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403-Jól szellőző helyen tárolandó.

