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Sviečka SM Wax Play (100 ml)

Údržba

Sviečku uložte na suché a chladné miesto. Ideálny bude nočný stolík v spálni,
na ktorý nesvieti slniečko, alebo bezpečie šuplíka. Občas skontrolujte dátum
expirácie. Vosk má síce dlhú životnosť, ale po dlhšom čase by vám jeho vôňa
nemusela byť príjemná.

Dizajn a tvar

Sviečka s červeným voskom v tvare malého vedra pôsobí minimalistickým a
dominantným dojmom. Praktická výlevka so zobáčikom sa dobre drží v ruke a
umožňuje tiež lepšiu reguláciu toku vosku. Obal z plechového materiálu s
červeným nápisom priťahuje pozornosť a evokuje účel sviečky. Vďaka dvom
knôtom sa vosk rýchlejšie zahreje. Môžete sa tiež pohrať s jeho teplotou a mať
zapálený buď jeden, alebo oba knôty naraz. Plechovým viečkom rýchlo a
bezpečne po hrátkach sviečku uhasíte a bezpečne ju uzavrite.

Materiál

Parafínová zmes voskov s nižšou teplotou topenia okolo 45 ° C na koži príjemne hreje a po zatuhnutí ju ľahko
zlúpnete. Bavlnené ploché knôty sa po zapálení sviečky mierne krútia a priebežne dohorievajú. Nie je potrebné ich
zastrihávať tak, ako u klasických okrúhlych knôtov. Kovová dóza oproti klasickým sviečkam zvyšuje bezpečnosť pri
manipulácii.

Farba

Červená farba evokuje vášeň a túžbu. Rozpáli všetky vaše zmysly rovnako ako teplý vosk sviečky.

Rozmery

Malú kompaktnú plechovku pred zvedavými pohľadmi schovajte napríklad za lampičku na nočnom stolíku.

Celková dĺžka plechovky: 7 cm
Priemer plechovky: 5 cm
Objem: 100 ml

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
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• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať
zodpovednosť.
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Ružový slon sro Pri stanici 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

