speciale voorzorgen
Algemeen
Houd de kit buiten het bereik van kinderen.
KITéTIK wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van fabricagefouten of verkeerd gebruik van de producten.
Essentiële oliën
Overschrijd de aangegeven dosering niet.
Gebruik ze niet puur. Essentiële oliën zijn zeer krachtig, ze mogen niet worden toegepast op slijmvliezen, ogen of oogcontouren.
Het gebruik van etherische oliën wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of personen
met epilepsie of ernstige gezondheidsproblemen. Gebruik het product niet bij baby’s en kinderen jonger dan 3 jaar, tenzij
medisch advies.
Een tolerantietest wordt aanbevolen.
Breng in de holte van de elleboog een druppel essentiële olie aan verdund in enkele druppels plantaardige olie.
Als na enkele uren geen reactie optreedt, is het product geschikt. Zo niet, spoel dan grondig af met schoon water.
Voeg ze altijd toe aan het einde van de bereiding, in een koud of warm mengsel om hun eigenschappen te behouden.
Geconcentreerde natriumkristallen
CAS: 497-19-8 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P305 + P351 + P338. Bij contact met de ogen: enkele minuten voorzichtig met water afspoelen. Verwijder contactlenzen als het slachtoffer contactlenzen draagt en deze gemakkelijk kunnen worden
verwijderd. Ga door met spoelen.
Essentiëlle olie van citroenschil
H226 Ontvlambare vloeistof en dampen / H304 Kan dodelijk zijn als ze worden ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomen /
H315 Veroorzaakt huidirritatie / H317 Kan huidallergie veroorzaken / H410 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen,
kan schadelijke effecten op lange termijn veroorzaken / P210 Verwijderd houden van hitte/sparken/open vlammen. Niet roken.
Metasilicaat
CAS: 6834-92-0. H314 Veroorzaakt brandwonden en ernstige oogletsel. H335 Kan de luchtwegen irriteren. P261
Ademhalingsstof/ -dampen/rook/gas/ mist/dampen/spray vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende
doekjes/oog-/gezichtsbescherming dragen. P305+P351+P338. Bij contact met de ogen: enkele minuten voorzichtig met water
afspoelen. Verwijder contactlenzen als het slachtoffer contactlenzen draagt en deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Ga
door met spoelen.
Percarbonaat
CAS:15630-89-4. H272 Kan brand verergeren; oxidatiemiddel. H302 Schadelijk bij opname door de mond. H318 Veroorzaakt
ernstige oogletsel. P220 Verwijderd houden/opbergen van stof/brandbare materialen. P280 Beschermende handschoenen/
beschermende stoffen/oog/gezichtsbescherming dragen. P305+P351+P338. Bij aanraking met de ogen: enkele minuten voorzichtig met water afspoelen. Verwijder contactlenzen als het slachtoffer contactlenzen draagt en deze gemakkelijk kunnen
worden verwijderd. Ga door met spoelen.
Cosgard
H302 Schadelijk bij opname door de mond / H332 Schadelijk bij inademing.
Aromatisch extract van frangipanibloesem
H302 - Schadelijk bij opname door de mond / H315 - Veroorzaakt huidirritatie / H317 - Kan allergische huidreacties veroorzaken
/ H411 - Vergiftig voor in het water levende organismen, met langetermijneffect.
Essentiële olie van nanah munt
H304 Kan dodelijk zijn indien ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomen. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan huidallergie
veroorzaken. H410 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, met op lange termijn schadelijke effecten tot gevolg.
Voorzorgsaanwijzingen - Preventie P261 Ademhalingsstof/rook/gas/ mist/dampen/spray vermijden. P264 Handen grondig
wassen na gebruik. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten.
Essentiële olie van geranium
H304 Kan dodelijk zijn indien ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomen. H315 Veroorzaakt huidirritatie / H317 Kan huidallergie
veroorzaken / H318 Veroorzaakt ernstige oogletsel / H411 Vergiftig voor in het water levende organismen, heeft op lange termijn schadelijke effecten. Voorzorgsmaatregelen - Preventie: P261 Ademhalingsstof/rook/gas/ mist/dampen/spray vermijden.
P264 Handen grondig wassen na gebruik. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten.
Essentiële olie van cipres
H226 Ontvlambare vloeistof en dampen / H304 Kan dodelijk zijn als ze worden ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomen /
H315 Veroorzaakt huidirritatie / H317 Kan huidallergie veroorzaken / H410 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen,
kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Verwijderd houden van hitte/vonken/naakse vlammen/hete oppervlakken.
Niet roken.

