Důležitá upozornění ke koupeli Věra
Prostředek je určen pouze k zevnímu použití, neužívejte
vnitřně, skladujte v suchu, mimo dosah dětí.
Místnost, kde koupel probíhá, musí být po celou dobu koupele
dostatečně větrána! V opačném případě hrozí nebezpečné
nahromadění oxidu uhličitého v místnosti a udušení!
Během koupele je nutno držet hlavu nad okrajem vany aby
nedošlo k vdechnutí uvolňovaného oxidu uhličitého, který se
drží těsně nad hladinou koupele!
Nepoužívejte při alergii na složky přípravku a terpentýn. Při
projevu alergické reakce během koupele ji okamžitě ukončete.
Dle stavu, především při obtížném dýchání či masivních otocích
zvažte přivolání lékaře.
Nepoužívejte, pokud máte na těle dočasné tetování hennou.
Není doporučeno použití v těhotenství.
Koupel není určena pro děti.
Nepoužívejte na pokožku hlavy, při zasažení očí je okamžitě
vypláchněte čistou vodou.

Spotřebujte nejlépe do:

Koupel nepoužívejte, pokud trpíte akutním infekčním či
horečnatým onemocněním, krvácením, při epilepsii,
otevřených poraněních kůže a otocích.
U pacientů se závažným srdečním onemocněním je nutno se o
vhodnosti použití poradit s ošetřujícím kardiologem.
Při závažných celkových chronických onemocněních se
poraďte o vhodnosti užití uhličité koupele se svým ošetřujícím
lékařem.
Po každé koupeli místnost důkladně vyvětrejte a vanu vyčistěte
pomocí k tomu určených běžných úklidových prostředků.
Výrobek není určen pro použití ve vířivých vanách a
perličkových lázních.
Může dojít k obarvení osušky/ručníku zbytky rašelinného
extraktu, je vhodné použít textil tmavších barev, lze odstranit
běžným praním.

Šarže výrobku:

Vyrobeno v České republice
Výrobce: Carbon Medical s.r.o.
Se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 035 93 142
tel: +420 605 93 32 93
mail: info@marienspa.cz
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DOMÁCÍ SLATINNÁ UHLIČITÁ KOUPEL

VĚRA
Léčivou sílu koupelí, které se dnes úspěšně využívají v
balneologii, znali lidé již odpradávna. Rašelina si vydobyla
své místo v lázeňské terapii až později. Velmi rychle si
však získala oblibu díky širokému spektru blahodárných
účinků. Teď máte možnost dopřát si slatinnou lázeňskou
proceduru v pohodlí vlastní koupelny.
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