
  

  

  

  

  

  

  

Citronový olej přírodní NEBEZPEČÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 

smrt. | H315 Dráždí kůži. | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. | H411 Toxický pro vodní 

organismy, s dlouhodobými účinky. | P210 Chraňte před teplem. Zákaz kouření. | P273 Zabraňte 

uvolnění do životního prostředí. | P280 Používejte ochranné rukavice. | P301+P310 PŘI POŽITÍ: 

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                                     

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
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