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Heart and Home ED gyertya ajándéktermékek használati és 
kezelési utasítása 

 

Tisztelt Vásárló! 

 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott Heart 
and Home ED gyertya fantázianevű ajándéktermékek (a továbbiakban: 
Ajándéktermékek) felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást. 

Az Ajándéktermékekbe tartozó termékek: 

• 340g gyertya üvegben 

• 115g gyertya üvegben 

• 45g gyertya üvegben 

• Pálcás illatosító teszter 

• Olvasztható viasz 26g 

• Viasz melegítő, Heart Shaped 

• Viasz melegítő, White Floral 

 

Kérjük, hogy jelen utasítást tanulmányozza át és annak megfelelően járjon el! 

1. Termékek összetevői és használati útmutatói 

Heart and Home ED gyertya üvegben:  

• 340g gyertya üvegben 

Égési idő: 75 óra 

Származási hely: Kína 

• 115g gyertya üvegben 

Égési idő: 30 óra 
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Származási hely: Kína 

• 45g gyertya üvegben 

Égési idő: 15 óra 

Származási hely: Kína 

 

Figyelmeztetés: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

Allergiás reakciót válthat ki. 

 

Összetevők: 

Illat neve Összetevők  

Lavender & Sage 

Figyelmeztetés: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 

Sweet Pea 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
Összetevők: 2-Methyl-3- (p-isopropylphenyl) 
propionaldehyde, Ethyl methylphenylglycidate, Linalool, 

alpha-iso- Methylionone, dl-Citronellol, p-t-Butyl-alpha- 
methylhydrocinnamic aldehyde. 

White Jasmine & Freesia 

Összetevők: alpha- Methyl-1,3-benzodiocole- 5-
propionaldehyde, p-t-Butyl-alpha- methylhydrocinnamic 
aldehyde. Allergiás reakciót válthat ki. 

French Vanilla Nem tartalmaz veszélyes anyagokat, biztonságosan használható. 

Citrus Crush 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Ártalmas 
a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülni 
kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  

Összetevők: Ethyl methylphenylglycidate, alpha-iso-Methylionone, 
beta-Caryophyllene, d-Limonene. 

Sweet Black Cherries 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
Összetevők: 1-(2,6,6- Trimethylcyclohexa- 1,3-dienyl)- 2-
buten-1-one, Allyl cyclohexanepropionate, Ethyl 

methylphenylglycidate, Eugenol, Piperonal, dl-Limonene (racemic 

Pink Grapefruit & Cassis 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
Összetevők: Citral, Ethyl methylphenylglycidate, beta-
Pinene. 
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Simply Mulberry 

Összetevők: Ethyl methylphenylglycidate, dl-Limonene 
(racemic). Allergiás reakciót válthat ki. 

Lime Splash 

Figyelmeztetés: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe 
való kijutását.  
Összetevők: 4-tert- Butylcyclohexyl acetate, Citral, 

Linalool, alpha- Hexylcinnamaldehyde, dl-Limonene (racemic), p-t-Butyl-
alpha-methylhydro- cinnamic aldehyde. Allergiás reakciót válthat ki. 

True Enchantment 

Összetevők: 4-Methoxy-alphamethylbenzenepropanal, 
Coumarin, Hexyl salicylate, Linalool, alpha- 
Hexylcinnamaldehyde, l-Limonene, p-t-Butyl-alpha- 
methylhydrocinnamic aldehyde. Allergiás reakciót válthat 

ki. 

Simply Spa 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. HA BŐRRE KERÜL: 
Lemosás bő szappanos vízzel.  

Összetevők: (Z)-3,4,5,6,6- Pentamethylhept-3-en-2-one, 
Benzyl salicylate, Hexyl salicylate, Linalool, alpha- 
Amylcinnamaldehyde, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-
propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, d-Limonene, dl-

Citronellol, p-t-Butyl- alpha-methylhydrocinnamic aldehyde. 

Fresh Linen 

Összetevők: 1-(1,2,3,4,5,6, 7,8-Octahydro-2,3,8,8- 
tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone, 4-tert- 
Butylcyclohexyl acetate, alpha-iso-Methylionone, cis-4-
(Isopropyl) cyclohexanemethanol. Allergiás reakciót válthat 
ki. 

Sandalwood & Vanilla 

Összetevők: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- Octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl- 2-naphthalenyl)ethanone, 1-(2,2,6-
Trimethylcyclohexyl)- 3-hexanol, Coumarin, Formaldehyde 
cyclododecyl ethyl acetal, alpha-iso- Methylionone. 

Allergiás reakciót válthat ki. 

Guardian Angel 

Összetevők: Linalool, d-Limonene, delta-1- (2,6,6-
Trimethyl-3cyclohexen-1-yl)-2- buten-1-one, p-t-Butyl- 
alpha-methylhydrocinnamic aldehyde. Allergiás reakciót 
válthat ki. 

Cashmere 

Összetevők: Linalool, p-t-Butyl-alpha- 
methylhydrocinnamic aldehyde. Allergiás reakciót válthat 
ki. 

 

2. Pálcás illatosító 

A pálcás illatosító tökéletes megoldás otthona illatosítására - biztonságos, 

hatékony és könnyen használható!  

Használata: Egyszerűen távolítsa el a védőkupakot, csavarja vissza a kupak 

gyűrűt, és tegye a pálcikákat az üvegbe. A kellemes illat természetes módon 

árad szét a levegőben, és akár 12 hétig is tarthat. Győződjön meg róla, hogy a 

termék stabil felszínen áll, hogy megelőzze a termék kiömlését. Amennyiben a 

termék kifolyt, azonnal törölje fel.  
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Űrtartalom: 75ml 

Fontos figyelmeztetések 

• Ne érintkezzen a bőrrel, ne kerüljön szembe.  

• A parfümre érzékenyek óvatosan kezeljék a terméket.  

• Biztonságos helyen, gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó.  

• Ne gyújtsa meg a pálcákat.  

• Rendeltetésszerűen használja. 

• Nem használható párologtatóban vagy pot pourri illatosítóval.  

• Ne helyezze polírozott, festett vagy szintetikus felületre, mivel az olaj 

elszíneződést okozhat. 

• Napfény és erős megvilágítás az olaj elszíneződését okozhatja. Biztonsági 

okokból tartsa meg a csomagolást.  

Összetevők: 

Illat neve Összetevők 

Fresh Linen 
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Isocyclocitral, Methyl-betaionone, 
alpha-iso-Methylionone, cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol, p-t-
Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde 

Simply Spa 
2-Isobutyl-4methyltetrahydro-2 Hpyran-4-ol, 3 and 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl) -3-cyclohexene-1carboxaldehyde, Linalool, Nerol. 

Guardian Angel 
2,4-Dimethyl-3cyclohexen-1-carboxaldehyde, Acetyl cedrene, 
Coumarin, Geraniol, Linalool, dl-Citronellol 

River Rock 
Citral, Coumarin, Geraniol, Hexyl salicylate, Methoxy 
dicyclopentadiene carboxaldehyde, d-Limonene, dl-Citronellol 

 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrre kerülve bő 

vízzel és szappannal leöblítendő. 

 

3. Olvasztható viasz 26g 

Felhasználási idő: 12 óra 

Lavender & Sage 

Figyelmeztetés: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan 
tartó károsodást okoz.  
Összetevők: Linalool - Allergiás reakciót válthat ki. 
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Sweet Pea 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrre 
kerülve bő vízzel és szappanal leöblítendő. 
Összetevők: 2-Methyl-3-(p-
isopropylphenyl)propionaldehyde, Ethyl 

methylphenylglycidate, Linalool, alpha-iso-Methylionone, dl-
Citronellol, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde 

White Jasmine & Freesia 

Összetevők: alpha-Methyl-1,3-benzodiocole-
5propionaldehyde, p-t-Butyl-alpha-
methylhydrocinnamic aldehyde - Allergiás reakciót 
válthat ki. 

French Vanilla Nem tartalmaz veszélyes anyagokat, biztonságosan használható. 

Citrus Crush 

Figyelmeztetés:  
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrre kerülve bő vízzel 
és szappanal leöblítendő. Ártalmas a vízi élővilágra, 
hosszan tartó károsodást okoz. Összetevők: Ethyl 

methylphenylglycidate, alpha-iso-Methylionone, beta-
Caryophyllene, d-Limonene. 

Sweet Black Cherries 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrre 
kerülve bő vízzel és szappanal leöblítendő. 
Összetevők: 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3dienyl)-2-
buten-1-one,Allyl cyclohexanepropionate,Ethyl 
methylphenylglycidate,Eugenol, Piperonal,dl-

Limonene (racemic) 

Pink Grapefruit & Cassis 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrre 
kerülve bő vízzel és szappanal leöblítendő. 
Összetevők: Citral, Ethyl methylphenylglycidate, beta-
Pinene. 

Simply Mulberry 

Összetevők: Ethyl methylphenylglycidate, dl-
Limonene (racemic) - Allergiás reakciót válthat ki 

Lime Splash 

Figyelmeztetés: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan 
tartó károsodást okoz.  
Összetevők: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Citral, 
Linalool, alpha-Hexylcinnamaldehyde, dl-Limonene 
(racemic), p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic 

aldehyde - Allergiás reakciót válthat ki. 

True Enchantment 

Összetevők: 4-Methoxy-alpha-
methylbenzenepropanal, Coumarin, Hexyl salicylate, 
Linalool, alpha-Hexylcinnamaldehyde, l-Limonene, p-t-
Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde - Allergiás 

reakciót válthat ki 

Simply Spa 

Figyelmeztetés: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrre 
kerülve bő vízzel és szappanal leöblítendő. 
Összetevők: (Z)-3,4,5,6,6- Pentamethylhept-3-en-2-
one, Benzyl salicylate, Hexyl salicylate, Linalool, 

alpha-Amylcinnamaldehyde, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-
propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, d-Limonene, dl-
Citronellol, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde. 

Fresh Linen 

Összetevők: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 4-tert-
Butylcyclohexyl acetate, alpha-isoMethylionone, cis-4-
(Isopropyl)cyclohexanemethanol - Allergiás reakciót 
válthat ki. 
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Sandalwood & Vanilla 

Összetevők: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1-(2,2,6-
Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol, Coumarin, 
Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal, alpha-iso-

Methylionone - Allergiás reakciót válthat ki. 

Guardian Angel 

Összetevők: Linalool, d-Limonene, delta-1(2,6,6-
Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten1-one, p-t-Butyl-
alpha-methylhydrocinnamic aldehyde - Allergiás 
reakciót válthat ki 

Cashmere 

Összetevők: Linalool, p-t-Butyl-
alphamethylhydrocinnamic aldehyde - Allergiás 
reakciót válthat ki 

 

4. Viasz melegítő 

Tisztítása: nedves törlőkendővel.  

A termék törékeny, az eltört, lecsorbult részek sérülést okozhatnak.  

Anyaga: kerámia  

Származási hely: Kína 

Fontos figyelmeztetések 

• Az üveg tartó törékeny, eltörve, vagy megcsorbulva sérülést okozhat. 

• A meggyújtott gyertyát soha ne hagyja felügyelet nélkül!  

• Ne tegye könnyen meggyulladó anyagok mellé meggyújtott 

állapotban (például függöny, papír mellé).  

• Ne tegye olyan helyre, ahol a szél az égő lángot fújva az meggyújthat 

más terméket is. 

• Nem gyerekjáték.  
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5. Biztonsági előírások: 

 
A gyertyákat maximum 3 órán keresztül égesse 
 Maximum 3 órát hagyja égni a gyertyát, utána oltsd el a lángot és 
akkor gyújtsd meg legközelebb, ha megszilárdult és kihűlt, és mindig 
vágja le a kanócot a következő égés megkezdése előtt.  
 
Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól 

 

 

Ne hagyja felügyelet nélkül az égő gyertyát 

 

Tartsa távol gyúlékony tárgyaktól 

Tartsa távol az égő gyertyákat bútoroktól, függönyöktől, 
ágyneműktől, szőnyegektől, könyvektől, papírtól, gyúlékony 

dekorációtól stb. 
 

Mindig hagyjon legalább 10 cm távolságot az égő gyertyák között 
Különösen akkor, ha gyertyát égetnek a polcokon, legalább 30 cm 
távolságot kell hagyni a láng teteje és a polc között, és a gyertyák 
között 10 cm-nek kell lennie. 
 
A gyertyát sík hőálló felületre helyezze. 

 

 

Helyezze a gyertyákat függőleges helyzetbe 

Ügyeljen arra, hogy a gyertyák függőlegesen maradjanak, hogy 
elkerülje a viasz csöpögését, és minimalizálja a kigyulladás 

kockázatát.  
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Ne tegye olyan helyre, ahol a szél az égő lángot fújva az 

meggyújthat más terméket is. 

 

Ne mozgasson égő gyertyát 

Fontos, hogy ne mozgassa a gyertyát, amikor ég. A forró és folyékony 
viasz kifröccsenhet, és viaszfoltokat, esetleg súlyos égési sérüléseket 

okozhat. 
 

 
6. Környezetvédelmi előírások: 

Az ajándéktermékeket anyaguk szerint szelektív műanyag hulladékgyűjtőbe 
vagy a normál háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe 
lehet kidobni.  

 

7. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig 
felhasználhatóak. Szavatossági idejük nincs.  

 

8. Az ajándéktermékek tárolása: 

Az ajándéktermékek száraz, sugárzó hőtől és napsugárzástól védett helyen 
tárolandók.  

 

Az ajándéktermékek forgalmazója: Cardex Európa Kft. Cím: 1037 Budapest, 
Bécsi út 267. www.cardex.hu  

 

 

 

 

http://www.cardex.hu/

