
  SZEMÜVEGLENCSE TISZTÍTÓKENDŐ
– ultra lágy

Prémium minőségű tisztítókendőnk nem szőtt kelméből 
készült. Biztonságosan megtisztít bármilyen típusú 
szemüveget, valamint az elektronikus felületeket is. 
Hatékonyan és csíkmentesen tisztítja az antireflex 
bevonatos és más típusú lencséket: Dioptriás lencsék, 
Napszemüveg lencsék, Sport- és védőszemüvegek, 
Távcsövek, kamerák, képernyők, DVD-k.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Távolítson el minden erősebb szennyeződést a lencsékről. 
Hajtogasson ki egy kendőt. Törölgesse át a lencsék felületét 
körkörös mozdulatokkal.
Veszély: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos 
szemirritációt okoz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, 
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás.
Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a 
szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

TARTALMAZ
Propán-2-ol
2-butoxi-etanol

FIGYELEM!
Kontaktlencséhez ne használja.
Gyermekek elől tartsa távol.

UBROUSEK NA ČIŠTĚNÍ
– ultra měkký

Náš prémiový čistící hadřík je vyroben z netkaných vláken. 
Čistí velmi jemně všechny typy brýlí stejně tak jako povrch 
elektroniky.
Efektivně čistí antireflexní a ostatní povrchy čoček bez 
škrábanců: dioptrické brýle, čočky slunečních brýlí, 
sportovní brýle, dalekohledy, kamery, obrazovky, DVD. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Odstraňte veškeré hrubé nečistoty z čoček. Vyjměte 
ubrousek z obalu. Čistěte povrch krouživým pohybem.
Pozor: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření při manipulaci s�ubrouskem. 
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a odstraňte je. 
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, 
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

OBSAHUJE
Propan-2-ol
2-butoxyethan-1-ol

UPOZORNĚNÍ!
Není určeno pro ošetření kontaktních čoček. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.

  ČISTIACA HANDRIČKA NA OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY 
– ultra jemé

Naše čistiace handričky prémiovej kvality sú z netkanej látky.
Bezpečne očistia akékoľvek okuliare i elektronicky povrch.  
Účinne a bez šmúh čistí okuliarové šošovky s antireflexným 
povrchom a ostatné typy šošoviek: dioptrické šošovky, šošovky
slnečných okuliarov, športové a ochranné okuliare, 
ďalekohľady, kamery, obrazovky, DVD.  

NÁVOD NA POUŽITIE
Zo šošoviek odstráňte všetky silnejšie nečistoty. Rozbaľte 
jednu handričku. Pretrite povrch šošoviek krúživými pohybmi.
Nebezpečenstvo: Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu 
tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť!
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte 
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie 
očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

OBSAHUJE 
Propán-2-ol
2-butoxyetanol

UPOZORNENIE!
Nepoužívajte na kontaktné šošovky. 
Držte uzavreté mimo dosahu detí.

HU CZ SK   BRILLERENGJØRINGSKLUTER  
– ultra soft 

Våre Premium-rengjøringskluter lages av flis. De rengjør 
alle typer briller og elektroniske overflater på en sikker og 
pålitelig måte.  
Rengjør belagte og andre typer glass effektivt og uten å 
etterlate striper: Briller med styrke, Solbriller, Sports- og 
beskyttelsesbriller, Kikkerter, kamera, skjermer, DVD-er.  

BRUK
Fjern grovt smuss fra glasset. Ta ut kluten og brett den opp. 
Tørk i sirkelbevegelser over glassets overflate.
Fare: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig 
øyeirritasjon. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen 
flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere 
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette 
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende 
øyeirritasjon: Søk legehjelp. 

INNHOLD
2-propanol
2-butoksyetanol

OBS!
Ikke egnet for kontaktlinser. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.

NO

30x
Manufactured by Hilco Vision
Distributed by GrandVision Supply Chain B.V. The Base, 
Evert van de Beekstraat 1-80, Tower C, 6th floor, 
1118 CL Schiphol, the Netherlands
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