
        Glade Discreet Re�ll – Relaxing Zen 
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS 
KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee 
pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista. Pese kädet huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Käyttö ainoastaan ohjeiden mukaan. 
Säilytettävä kotieläinten ulottumattomissa. Geeliä 
suojaavaa kalvoa ei saa rikkoa. Älä sijoita käsitellyille 
puupinnoille. Laite saattaa kuumentua hieman 
käytettäessä. Käytön aikana laitetta ei saa peittää. Älä 
koske laitteeseen märillä käsillä tai metalliesineellä. Älä 
käytä pienissä suljetuissa tiloissa ilman riittävää 
ilmanvaihtoa. Hajusteille herkkien henkilöiden tulee 
olla varovaisia tuotetta käytettäessä. Ilmanraikastimet 
eivät korvaa hyviä hygieniakäytäntöjä. Sisältää: 
3 - p - c u m e n y l - 2 - m e t h y l p r o p i o n a l d e h y d e , 
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 
d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 
ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate,geranyl acetate. Voi 
aiheuttaa allergisen reaktion.
         Glade Discreet Re�ll – Relaxing Zen
Skadliga långtidse�ekter för vattenlevande organismer.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste 
söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: 
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller 
läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i �era minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 

det går lätt. Fortsätt att skölja. Tvätta händerna 
grundligt efter användning. Använd endast som 
anvisats. Förvaras oåtkomligt för husdjur. Punktera inte 
�lmen som täcker gelen. Placeras ej på lackerade 
träytor. Produkten kan bli varm under användning. 
Produkten får inte täckas under användning. Rör inte 
produkten med våta händer eller med metallföremål. 
Får inte användas i små trånga utrymmen utan 
tillräcklig ventilation. Personer som lider av 
överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder 
denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor. 
Innehåller:3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 
d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 
ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate,geranyl acetate. Kan 
orsaka en allergisk reaktion.


