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Svíčka SM Wax Play (100 ml)

Údržba

Svíčku uložte na suché a chladné místo. Ideální bude noční stolek v ložnici, na
který nesvítí sluníčko, nebo bezpečí šuplíku. Občas zkontrolujte datum
expirace. Vosk má sice dlouhou životnost, ale po delším čase by vám jeho vůně
nemusela být příjemná.

Design a tvar

Svíčka s červeným voskem ve tvaru malého vědra působí minimalistickým a
dominantním dojmem. Praktická výlevka se zobáčkem se dobře drží v ruce a
umožňuje taky lepší regulaci toku vosku. Obal z plechového materiálu s rudým
nápisem přitahuje pozornost a evokuje účel svíčky. Díky dvěma knotům se
vosk rychleji zahřeje. Můžete si taky pohrát s jeho teplotou a mít zapálený buď
jeden, nebo oba knoty najednou. Plechovým víčkem rychle a bezpečně po
hrátkách svíčku uhasíte a bezpečně ji uzavřete.

Materiál

Parafínová směs vosků s nižší teplotou tání okolo 45 °C na kůži příjemně hřeje a po zatuhnutí ji snadno sloupnete.
Bavlněné ploché knoty se po zapálení svíčky mírně kroutí a průběžně dohořívají. Není třeba je zastříhávat tak, jako
u klasických kulatých knotů. Kovová dóza oproti klasickým svíčkám zvyšuje bezpečnost při manipulaci.

Barva

Červená barva evokuje vášeň a touhu. Rozpálí všechny vaše smysly stejně jako teplý vosk svíčky.

Rozměry

Malou kompaktní plechovku před zvědavými pohledy schovejte třeba za lampičku na nočním stolku.

Celková délka plechovky: 7 cm
Průměr plechovky: 5 cm
Objem: 100 ml

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
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• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít
odpovědnost.
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