Folheto informativo
–
Informação para o utilizador
Leia com atenção este folheto antes de começar a
utilizar este produto, pois contém informação
importante para si.

1. Identificação do produto e fornecedor
1.1. Identificação do Produto:
Nome: Calmant Mood
Volume: 10 mL
1.2. Fornecedor:
Geoworld – SA
Av. Abel Alves de Figueiredo, nº1100
4780-163 Santo Tirso
Portugal
Contacto telefone: +351 252 218 308
Número em caso de emergência: 808 250 143
Centro de Informação Antivenenos (CIAV)

2. Composição
Mistura de óleos essenciais 100% puros e naturais
Salvia sclarea, lavandula x intermedia, citrus sinensis
e pelargonium graveolens.

3. Pictogramas de perigo

Perigo

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:
Lavar abundantemente com água.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com
água
durante vários minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal lhe for possível.
Continuar a enxaguar.
Em caso de irritação ou erupção cutânea:
consulte um médico.
Caso a irritação ocular persista: consulte um
médico.
Evitar a libertação para o ambiente.

6. Indicações
6.1 Recomendações de utilização em aromaterapia
Diluir 5 a 7 gotas do produto Calmant moood em 100
mL de água à temperatura ambiente e colocar num
difusor de aromas.
Recomenda-se maior precaução na utilização do
Calmant mood em bebés e crianças até 5 anos.
6.2 Recomendações de utilização em massagem
Diluir 2 mL (40 gotas) do produto Calmant mood em
100 mL de óleo vegetal base (óleo de amêndoas
doces, óleo de grainha de uva e/ou óleo de caroço de
alperce). Massajar em superfícies do corpo evitando
áreas sensíveis, como olhos, boca e feridas.
6.3 Cuidados de armazenamento

4. Advertências de perigo
Líquido e vapor inflamáveis.
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias
respiratórias.
Provoca irritação cutânea.
Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Provoca irritação ocular grave.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos
duradouros.

5. Recomendações de prudência
EM CASO DE INGESTÃO – contacte
imediatamente
um
CENTRO
DE
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

Manter num local seco ao abrigo da luz
Não conservar a cima dos 25ºC
Não utilize este produto após o prazo de validade
impresso na lateral do frasco.
O prazo de validade corresponde ao último dia do
mês indicado.
6.4 Outras indicações
Manter este produto fora do alcance das crianças.
Não utilizar durante a gravidez ou em fase de
amamentação.
Se tem alergia a algum componente da secção 2 não
utilize este produto.
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