
Scholl dezodorant v spreju za osvežitev nog
NEVARNO. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri 
segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. Hraniti zunaj dosega otrok. 
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 
Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Zaščititi pred 
sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C.
Scholl dezodorant v spreju je posebej oblikovan s formulo z dvojnim delovanjem, ki: • V 
trenutku nevtralizira vonj. • Stopalom nudi 24 urno zaščito pred neprijetnimi vonjavami. 
Zahvaljujoč Scholl dezodorantu v spreju lahko sezujete čevlje brez skrbi, saj je 
posebej oblikovano z nežnim vonjem, ki vašim stopalom zagotavlja svežino skozi ves 
dan. Dermatološko preverjeno. Kako naj uporabljam ta izdelek? Pred uporabo dobro 
pretresite. Držite približno 15 cm stran od suhe in čiste kože ter enakomerno nanesite. 
Osredotočite se na stopala in območje med nožnimi prsti, kjer je potenje najmočnejše. 
Uporabljati samo glede na navodila. Le za zunanjo uporabo. Hraniti zunaj dosega otrok.
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Zaščititi pred sončno svetlobo. 
Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. Ne vdihavati hlapov. Ne pršiti proti odprtemu 
ognju ali drugemu viru vžiga. Namerna zloraba ali namerno vdihavanje vsebine sta 
lahko zdravju škodljiva ali usodna. Ne nanašajte na poškodovano ali nadraženo kožo. 
Če se pojavi draženje, prenehajte z uporabo. Izogibajte se stiku z očmi. Če pride v stik 
z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Rok uporabe: odtisnjen 
na embalaži. Scholl in diabetes: Izdelek NI PRIMEREN za diabetične bolnike in osebe 
s slabim pretokom krvi. Scholl in Scholl logotip sta blagovni znamki skupine Reckitt 
Benckiser. www.scholl.si.
Sestavine: Alcohol Denat, Butane, Isobutane, Propane, Ethylhexylglycerin, Parfum, 
Hexyl Cinnamal, Geraniol Hnací plyn: směs uhlovodíků / zmes uhlovodíkov (butan, 
isobutan, propan).
Distributer: ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj, tel.št.: +386 4292 76 00. Kontakt 
za potrošnike: tel. št.: +386 1888 8349. Uporabno najmanj do konca: odtisnjeno na 
embalaži. Država porekla: Poljska / EU. Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.,
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, U.K.
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