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NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Pred aplikáciou je nutné si pripraviť nádobku
s vodou, pinzetu, podkladovú látku, zapaľovač a sviečku.
Zapálenú sviečku priložte kolmo na ošetrované miesto na tele či priložte k uchu, aby dym
neuchádzal spodkom sviečky. Bezpečnejšie
je, pokiaľ aplikáciu robí druhá osoba. Sviečka
zhora prehorieva cca 10-15 minút, plameň
môže byť rôzne vysoký.
Vždy používame podkladovú látku, aby sme
zabránili prepadu trusu na pokožku alebo do
ušného otvoru. Sviečku necháme dohorieť
po rysku na sviečke.
Ak je potreba, odoberieme behom aplikácie
pripravenou pinzetou ohorený materiál, sviečku vyklepeme a pokračujeme v procese.
Uhasíme v pripravenej vode. Na obrúsok vysypeme zbytky, trus prezrieme a potom vyhodíme.

Před aplikací je nutno si připravit nádobku s
vodou, pinzetu, podkladovou látku, zapalovač a svíci.
Zapálenou svíci přiložte kolmo na ošetřované
místo na těle či přiložte k uchu, aby dým neucházel spodem svíce. Bezpečnější je, pokud
aplikaci provádí druhá osoba. Svíce odshora
prohořívá cca 10-15 minut, plamen může být
různě vysoký.
Vždy používáme podkladovou látku, abychom zabránili propadu strusky na pokožku
nebo do ušního otvoru. Svíčku necháme dohořet po rysku na svíci.
Pokud je potřeba, odebereme během aplikace připravenou pinzetou ohořelý materiál,
svíčku vyklepeme a pokračujeme v procesu.
Uhasíme v připravené vodě. Na ubrousek vysypeme zbytky, strusku prohlédneme a poté
vyhodíme.

UPOZORNENIE PRI POUŽÍVANÍ
UŠNÝCH A TELOVÝCH SVIEČOK

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ
UŠNÍCH A TĚLOVÝCH SVÍCÍ

Dodržujte pokyny pri práci s otvoreným
ohňom.
Ušné a telové sviečky sú určené iba k vonkajšiemu použitiu.
Nie je vhodné pre tehotné ženy a deti do 3
rokov.
Nepoužívajte v období menštruácie.
Neprikladajte priamo na sliznice, otvorené
rany a ekzémy.
Neodporúčame osobám pri alergií na včelie
produkty.
Nikdy neprikladajte priamo na srdce a jeho
okolie.
Neužívajte pri perforácií ušného bubienku.
Ak trpíte vysokým krvným tlakom, neprikladajte na hlavu.
Sviečky nenahradzujú lekársku starostlivosť!

Dodržujte pokyny při práci s otevřeným
ohněm.
Ušní a tělové svíce jsou určený pouze k
zevnímu použití.
Není vhodné pro těhotné ženy a děti do 3
let.
Nepoužívejte v období menstruace.
Nepřikládejte přímo na sliznice, otevřené
rány a ekzémy.
Nedoporučuje se osobám při alergii na včelí
produkty.
Nikdy nepřikládejte přímo na srdce a jeho
okolí.
Neužívejte při perforaci ušního bubínku.
Pokud trpíte vysokým krevním tlakem,
nepřikládejte na hlavu.
Svíce nenahrazují lékařskou péči!

SKLADOVANIE SVIEČOK

SKLADOVÁNÍ SVÍCÍ

Sviečky sa nekazia Na svetle po čase blednú,
účinok sa však zachováva Príliš veľké teplo
môže spôsobiť topenie vosku a deformáciu vystužte napríklad tyčkou a dajte do chladu
Pevná krabička zamedzí deformáciu

Svíce se nekazí Na světle po čase blednou,
účinek se však zachovává Příliš velké teplo
může způsobit tání vosku a deformaci - vyztužte například tyčkou a dejte do chladna.
Pevná krabička zamezí deformaci.

VÝROBCA

VÝROBCE
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