BIJSLUITER

SOS VLO TEEK OMGEVINGSSPRAY LIMOENFRIS
SOS Vlo/Teek Omgevingsspray Limoenfris is een spray met essentiële
oliën om de leefomgeving van de hond te zuiveren.
SOS Vlo/Teek Omgevingsspray is stap 2 uit onze SOS Vlo/Teek range.
Het advies is dan ook om de SOS Vlo/Teek Omgevingsspray in combinatie met
SOS Vlo/Teek Vacht te gebruiken voor een zo goed mogelijk resultaat.
Ingredienten:
Alcohol, water, Citroengras olie, Eucalyptus Citriodora olie, Ceder olie, Tea Trea olie, Rozemarijn olie, Geranium olie,
Lavendel olie, Salie olie, Palmarosa olie, Pepermunt olie, Limoen olie, Bergamot olie en Kamfer olie.
Gebruik:
Dagelijks verstuiven: 2 keer per dag 1 of 2 keer sprayen voor een kamer van ongeveer 12m2,
met de spray naar boven gericht. Spray vooral op de slaapplekken en verblijfsruimtes van de hond. Het is raadzaam de
spray 30 minuten te laten werken en vervolgens te verluchten.
Gebruiksadvies:
In het seizoen 2x per week op de lig- en slaapplekken sprayen en daarna de ruimte(s) goed verluchten. Tot maximaal 2 keer
per dag 1 of 2 keer sprayen voor een kamer van ongeveer 12 m², met de spray naar boven gericht. Het is raadzaam de
spray 10 minuten te laten werken en vervolgens te verluchten. Voor textiel: tot 8 keer sprayen boven de te behandelen
oppervlakte en de kamer verlaten.
Let op: Niet op de hond sprayen, contact met ogen of slijmvliezen vermijden.
Bewaaradvies:
Droog en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. Voor uiterste gebruiksdatum zie etiket.
Waarschuwingen:
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Citroengras olie, Eucalyptus Citriodora olie, Ceder olie, Tea Tree olie,
Rozemarijn olie, Geranium olie en Lavendel olie, kan een allergische reactie veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Voorkom lozing
in het milieu. In geval van brand blussen met waternevel.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Combinatie met andere (genees)middelen:
Leaf SOS Vlo/Teek Omgevingsspray kunt u gelijktijdig met andere (genees)middelen gebruiken.
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