
  

  

  

  

  

  

  

  

Anethol min. 99 %, pro biochemii VAROVÁNÍ 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. | P280 Používejte ochranné rukavice. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. | P333+P313 Při podráždění kůže 

nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
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