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Pink Fizz & Grapefruit
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-

ethanone)2-naphthalenyl)

Tillverkade i Storbritannien

VARNING: SLÄCK LJUSEN NÄR DET ÄR 5mm STEARIN KVAR
Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Håll borta från barn & husdjur. Håll ett 

 Håll borta från saker som kan fatta eld. Håll 

Klipp ned veken till 5 mm. Behållaren blir varm på sidorna och 

avstånd på 10 cm mellan ljusen.
stearinfatet fritt från tändstickor & brännbart material för att undvika att det 

flammar upp.
undertill.

Varning:  Kan orsaka allergisk 
för vattenlevande organismer.  

damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  Undvik utsläpp 
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/

HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
eller utslag: Sök läkarhjälp.  Innehållet/behållaren 

deponi.  Innehåller d-Limonene, dl-Citronellol. 
reaktion.

2,3,8,8-tetramethyl-

hudreaktion. Skadliga långtidseffekter
Undvik att inandas

till miljön.
ansiktsskydd. VID

 Vid hudirritation
lämnas till: godkänd

Kan orsaka en allergisk

Lime, Basil & Mandarin
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Tillverkade i Storbritannien

VARNING: SLÄCK LJUSEN NÄR DET ÄR 5mm STEARIN KVAR
Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Håll borta från barn & husdjur. Håll ett 

 Håll borta från saker som kan fatta eld. Håll 

Klipp ned veken till 5 mm. Behållaren blir varm på sidorna och 

avstånd på 10 cm mellan ljusen.
stearinfatet fritt från tändstickor & brännbart material för att undvika att det 

flammar upp.
undertill.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande 
utsläpp till miljön.  Innehållet/

Innehåller 2-(4-tert-
alpha-Methyl-1,

Methylionone, 

organismer.  Undvik
behållaren lämnas till: godkänd deponi.

Butylbenzyl)propionaldehyde, Hydroxycitronellal,

3-benzodioxole-5-propionaldehyde, alpha-iso-
d-Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Relax
(d,l-Limonene (isomer unspecified))
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Tillverkade i Storbritannien

VARNING: SLÄCK LJUSEN NÄR DET ÄR 5mm STEARIN KVAR
Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Håll borta från barn & husdjur. Håll ett 

 Håll borta från saker som kan fatta eld. Håll 

Klipp ned veken till 5 mm. Behållaren blir varm på sidorna och 

avstånd på 10 cm mellan ljusen.
stearinfatet fritt från tändstickor & brännbart material för att undvika att det 

flammar upp.
undertill.

Varning:  Kan orsaka allergisk hudreaktion.  Skadliga
för vattenlevande organismer.  Undvik 
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  

Använd skyddshandskar/
HUDKONTAKT: 

eller utslag: 
deponi.  Innehåller 
reaktion.

 långtidseffekter
att inandas

Undvik utsläpp till miljön.
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  VID

Tvätta med mycket tvål och vatten.  Vid hudirritation
Sök läkarhjälp.  Innehållet/behållaren lämnas till: godkänd

Geraniol, dl-Citronellol. Kan orsaka en allergisk

Orange, Clove
& Cinnamon

(Cinnamaldehyde, d,l-Limonene(isomer unspecified)
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Tillverkade i Storbritannien

VARNING: SLÄCK LJUSEN NÄR DET ÄR 5mm STEARIN KVAR
Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Håll borta från barn & husdjur. Håll ett 

 Håll borta från saker som kan fatta eld. Håll 

Klipp ned veken till 5 mm. Behållaren blir varm på sidorna och 

avstånd på 10 cm mellan ljusen.
stearinfatet fritt från tändstickor & brännbart material för att undvika att det 

flammar upp.
undertill.

Varning:  Kan orsaka allergisk hudreaktion.  Skadliga 
för vattenlevande organismer.  Undvik att 

damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  Undvik 
Använd skyddshandskar/skyddskläder/

HUDKONTAKT: Tvätta med 
eller utslag: Sök läkarhjälp. 

deponi.  Innehåller Eugenol. Kan orsaka 

långtidseffekter
inandas
utsläpp till miljön.

ögonskydd/ansiktsskydd.  VID
mycket tvål och vatten.  Vid hudirritation

 Innehållet/behållaren lämnas till: godkänd
en allergisk reaktion.

CLP OCH SÄKERHETSINFORMATION - 250ML


