
Saunový set Komplet 11-dílný 

 

1 OBSAH BALENÍ 

 Dřevěné vědro o objemu 2 litry 

 Naběračka o délce 30 cm 

 Přesýpací hodiny 15 minut 

 Návod A4 na saunování 

 Vonné krystalky mentol 

 Krém do sauny levandule 

 Dřevěný stojan na esence 

 4 x 100 ml esencí – citrus, pomeranč, kosodřevina, bříza 

U esencí se může stát, že dojde k výměně za jiné vůně. Pro ověření, jaké vůně jsou aktuálně v balení, se 

informujte na e-mailu info@bazenonline.cz. 

mailto:info@bazenonline.cz


2 NÁVOD NA POUŽITÍ VONNÝCH KRYSTALKŮ (MENTHOL-KRISTALLE) 

(Překlad německé etikety) 

Mentolové krystaly (Laevomentholum) 

100% přírodní – získány zmrazením mátového oleje. Země původu: Čína. 

Návod k použití: 

Několik mentolových krystalů nasypte pomocí naběračky přímo na saunové kameny nebo je nechte 

rozpustit ve vědru s vodou a následně saunové kameny polévejte. Krystaly jsou rozpustné v alkoholu od 

cca 50°C. Mentol má příznivé účinky na pokožku a dýchací cesty. 

Pozor: 

2 – 3 krystalky střední velikosti jsou dostačující pro saunu o velikosti cca 4 m2! Při použití většího 

množství může dojít k podráždění očí a dýchacích cest! 

Uchovávejte mimo dosah dětí! Přípravek může způsobit podráždění kůže. Pokud dojde ke kontaktu 

krystalků s pokožkou, tak ji důkladně umyjte mýdlem a vodou. Ve vážnějších případech vyhledejte 

lékaře. 

 

3 NÁVOD NA POUŽITÍ LEVANDULOVÉHO KRÉMU (SAUNAHONIGCREME) 

Krém poskytuje pokožce intenzivní hydrataci při saunování. Účinky podporují i cenné složky přírodního 

květového medu obsažené v krému spolu s vysokým podílem éterických olejů – divoké levandule a 

sladkého pomeranče. Krém obsahuje jemně pomletá jádra meruněk, která podporují peelingový účinek. 

Propolis a včelí vosk chrání pokožku před škodlivým vlivem prostředí. 

Krém je 100% přírodní a bez konzervantů. Med, včelí vosk a propolis pochází z ekologických včelařství.  

Doporučené použití: 

Během saunování nebo při návštěvě parní lázně vmasírujte krém do vlhké pokožky. Nechte jej účinkovat 

a nakonec jej osprchujte. 

 

4 NÁVOD NA POUŽITÍ ESENCÍ (SAUNA AUFGUSSKONZENTRAT) 

(Překlad německé etikety) 

Koncentrát pro použití v sauně s přírodními éterickými oleji, 100 ml 

Doporučené dávkování: 

Před použitím protřepejte – dávkujte 5 až 10 ml koncentrátu na 1 litr vody – dobře promíchejte. 



Upozornění: 

Koncentrát se používá vždy ve zředěném stavu. Koncentrát je hořlavý, způsobuje podráždění očí a může 

způsobovat alergické kožní reakce. Může způsobovat únavu a ospalost. Při požití může poškodit vnitřní 

orgány. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

Bezpečnostní pokyny: 

Chraňte před horkem, horkými povrchy, jiskrami, ohněm a jinými zdroji vznícení. Při používání nejezte, 

nepijte a nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte 

ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte vodou a mýdlem. Znečištěný oděv několikrát 

vyperte nebo vyhoďte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Důkladně vypláchněte oči tekoucí vodou několik minut. Pokud 

máte kontaktní čočky, tak je odložte a pokračujte ve vyplachování. V případě podráždění očí vyhledejte 

lékařskou pomoc a zajistěte lékařské ošetření. V případě požáru použijte k hašení CO2. Uchovávejte 

v chladu. Obal uchovávejte vždy důkladně uzavřený na dobře větraném místě. 

Obsahuje: 

2-propanol, izopropylalkohol, isopropanol, aroma dle druhu esence 

 

 

 

 

Váš prodejce bazénového a saunového příslušenství: 

 

http://www.bazenonline.cz/saunove-sety

